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Creatief Anderen 
  
Maandag 12 december om 9.15 uur gaan we 
in Oes Stee kerststukjes maken. De bijdrage 
voor materiaal en koffie/thee is € 5,-. Iedereen 
is vanzelfsprekend van harte welkom.  
Meenemen: snoeischaar, draadtang, scherp 
mesje, klein (ijzer) zaagje en groen materiaal 
bijvoorbeeld klimop, dennegroen en/of alle 
soorten coniferengroen. 
Opgave bij Elsje (tel. 241970) of bij Martha (tel. 
242993).  
 
Stichting Historie Anderen. 
 
Uit zijn omvangrijke video-materiaal heeft 
Ruud van der Houwen, in samenwerking met 
de SHA, en ingesproken door zijn vrouw 
Mirjam Koops, een dvd samengesteld. Hierop 
zijn te zien: 
zomerfeest 2001, idem een fragment van 
1985, sport- en speldag 2000. 
De dvd is te bestellen bij de SHA: A. Stiksma 
242258 G. van Veen 241755 
Op de dvd kunnen beelden voorkomen van 
dierbaren welke u de afgelopen jaren hebt 
verloren. 
 
Luchtvaart. 
Van diverse kanten is er bij Geert van Veen op 
aangedrongen om, net als in het verleden, 
weer en vliegtuigavond te organiseren. 
Gedacht wordt aan een vrijdagavond in 
februari 2006. Er zijn wel enige kosten aan 
verbonden, o.m. de zaalhuur van Oes Stee. Bij 
voldoende deelname moet dit geen probleem 
vormen. Belangstellenden worden verzocht 
Geert te bellen. Wilt u dit bericht ook 
doorgeven aan personen van buiten Anderen, 
welke bij eerdere bijeenkomsten aanwezig 
waren? De exacte datum wordt binnenkort 
bekend gemaakt. 
 

Open dag dorpsarchief. 
Op een zaterdag in februari of maart houdt de 
SHA een open dag in het dorpsarchief. Nadere 
informatie volgt in het volgende Moesblad. 
 
IJsvereniging  Kleuvenveen. 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de 
jaarvergadering van IJsvereniging 
“Kleuvenveen”. 
Wanneer: Vrijdag 9 December 2005  
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats: Kantine op de ijsbaan  
 
1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen vorige vergadering d.d.17 

december 2004 
5. Financieel verslag  
6. Jaarverslag 
7. Pauze 
8. Kascontrole 
9. Bestuursverkiezing: 
10. Aftredend en herkiesbaar de heren 

G.Liebe , P.de Jonge. 
11. Rondvraag  
12. Sluiting 

 
Vrij schaatsen in de Smelt 
Op de volgende data kan er weer geschaatst 
worden op vertoon van uw lidmaatschapskaart 
heeft u gratis toegang tot de kunstijsbaan de 
Smelt in Assen.  
- Vrijdag 30 December 2005 van 17.00 – 19.30 
uur.  
- Zaterdag 4 Maart 2006 van 17.00 – 19.00 
uur. 
 

Wie heeft een stukje weiland te huur 
voor onze paarden?. 

Eventueel met schuur/stal. 
  

Fam. Davies 
Gevelakkers 26 

Tel. 0592 342360 



Sportvereniging GAVAS 
   
Op zaterdag 10 december tussen 09.00 en 
12.00 uur komen bestuursleden en vrijwilligers 
in Anloo, Gasteren en Anderen bij u aan de 
deur voor de verkoop van kerststerren en 
hyacinten. 
Met uw aankoop ondersteunt u GAVAS. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten : 
zondag 11 december 10.00 uur in het 
verenigingsgebouw : dhr. B. Wiegman. 
zondag 18 december 19.00 uur in de kerk: 
Kerstsamenzang 
zondag 25 december 10.00 uur: B. Jansen 
31 december 19.00 uur: oudejaarsavonddienst 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of  voor pastorale zorg: 
B. Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593-
592427. 
 
Volkskerstsamenzang 
Zondag 18 december om 19.00 uur mogelijk in 
de kerk m.m.v. muziekver. Togido o.l.v. dhr. 
Strijker, kerkkoor Eext Gieten o.l.v. mevr. 
Gersonius de Hoop. Orgelbegeleiding: 
Annemargriet Hopman en verbindende 
teksten: B. Jansen Fennema. 
 
Aan alle basisschoolleerlingen in Anderen. 
Zondag 25 december, 1e Kerstdag, om 17.00 
uur is er een kerstfeest voor de kinderen in het 
dorpshuis te Anderen. Wij zijn op zoek naar 
kinderen die mee willen doen in de 
kerstmusical “Het mooiste geschenk”. Wil je de 
hoofdrol van Jozef spelen, Koning zijn of spin 
of uil? Voor iedereen is er een rol. Op vrijdag 9 
december om 15.30 uur komen we bij elkaar 
om te oefenen in het dorpshuis.  
Kom je ook??? 

Stichting Vrienden van de 
Eexterkerk. 
Op maandag 28 november is er een 
bijeenkomst geweest van alle Vrienden met de 
Kerkenraad. Doel: met elkaar kennismaken, 
zodat iedereen weet wie wie is, afspraken 
maken over te organiseren activiteiten zodat 
we met elkaar en niet langs elkaar werken. 
Volgens de Statuten van de Stichting kan de 
Stichting van alles organiseren om geld binnen 
te krijgen voor de restauratie (er komt een giro-
actie eind januari) en om de kerk ook buiten de 
zondagen meer te gebruiken. Afgesproken is, 
dat de te organiseren activiteiten niet ingaan 
tegen het gebruik van de kerk als Godshuis, 
dat is logisch. Geert Liebe zal optreden als 
“verbindingsman” tussen Stichting en 
Kerkenraad, ook dat is logisch: hij maakt deel 
uit van beide. Een paar mensen van het 
dagelijks bestuur van de Stichting zullen met 
de heer Hulshof (Stichting behoud kerken in 
Groningen en Drenthe) op bezoek gaan bij de 
Gemeente om te praten over de subsidie. De 
Vrienden staan ook op de Kerstmarkt van 10 
december (in het Verenigingsgebouw, de kerk 
kan helaas niet gebruikt worden omdat de 
plavuizen dan net gelegd zijn). Verder ben ik 
nog op zoek naar een (porseleinen/opaalglas?) 
kap voor de lamp die weer boven het klavier 
van het orgel komt te hangen. Doorsnede kap 
23,5 cm, dus mocht u iets hebben… 
Graag tot de volgende keer en vast een fijne 
decembermaand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


