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  IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2006 TOEGEWENST !!    

 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 14 januari komen wij weer uw oud 
papier ophalen. 
Helpers zijn J. Dries en J. uildriks. 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Jaarvergadering 
Op maandag 23 januari houden wij onze 
jaarvergadering. Tevens komt Jan Slijkhuis 
vertellen over zijn reis door Australië. 
Koffiedames zijn Tiet Stiksma en Grietje Dries 
 
Overlast door hondenpoep 
 
Beste hondenbezitters, voor onze deur 
ondervinden wij veel last door de uitwerpselen 
van de honden. Doordat thuiszorg ’s ochtends 
en ’s avonds in het donker ons bezoekt, en dus 
in het donker niet kan zien waarin men trapt, 
loopt men geregeld met hondenpoep aan de 
schoenen bij ons naar binnen. Dat vinden wij 
erg vervelend. Bij deze dan ook het vriendelijk 
verzoek om uw hond ergens anders te laten 
poepen, zodat wij daarvan geen last meer 
hebben. Bij voorbaat dank voor de 
medewerking. Mevrouw Hollander, Nijend 6. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten. 
 
zondag 8 jan. 10.00 uur: Ds. L. Giethoorn, 
Groningen  
zondag 22 jan. 10.00 uur: dhr. B. Wiegman, 
Assen 

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. 
 
Toneelvereniging de Vriendenkring 
uit Anderen speelt: “Lucy’s baby” 
 
Het is alweer januari 2006 en dat betekent 
traditiegetrouw de twee uitvoeringsavonden 
van toneelvereniging de Vriendenkring. Er is 
de afgelopen maanden weer wekelijks druk 
gerepeteerd in Oes Stee door een aantal 
enthousiaste spelers. 
Deze keer een blijspel in twee bedrijven van: 
John Patrick en vertaald door Karel van 
Bosheim. Dit mag u wederom echt niet missen 
!!!! 
Houdt u dus een van de twee volgende data 
vrij: 
Vrijdag 27 januari of zaterdag 28 januari a.s in 
Auberge St. Hubert, aanvang 19.45 uur. 
Beide avonden zullen worden afgesloten met 
een muzikaal (dans)feest. Op beide avonden 
zal de muziek worden verzorgd door: 
……………………………..!!!!!!!!!!!! 
 
Reserveer op tijd een entreekaartje !!!! 
Om een indicatie te krijgen van het aantal 
bezoekers op de twee uitvoeringsavonden en 
om een overvolle zaal op een van de avonden 
te voorkomen,  heeft het bestuur besloten te 
gaan werken met entreekaartjes die u vanaf 
heden kunt bestellen en afhalen bij: Coba Boer 
(0592-243089) 
 
 
 



Kinderen uit Anderen (en omgeving) 
opgelet !! 
 
Op dinsdagavond 24 januari a.s. is de 
generale repetitie van onze toneelvereniging 
de Vriendenkring in Auberge St. Hubert. 
Zeg je ouders dat je lekker een avondje uit 
gaat en dat het laat gaat worden. We nodigen 
jullie dan ook van harte uit voor dit avondje uit 
!! De avond begint om 19.00 uur. 
Tot dan en niet vergeten hoor !!!! 
 
Luchtvaartavond in Oes Stee. 
 
Voor deze avond hebben zich voldoende 
personen aangemeld. Het kan dus doorgaan. 
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 
februari 2006. Aanvang 20.00 uur. 
 
Zangkoor Anderen. 
 
Op donderdag 26 januari 2006 houdt het 
zangkoor Anderen een openbare avond. Om 
19.30 uur beginnen wij met een presentatie 
van ons programma. Uit ons grote repertoire 
kiezen wij liedjes van diverse stijl en 
ouderdom, waaronder klassieke meezingers, 
smartlappen, oudere schoolliedjes, Drentse 
liedjes. 
Omdat wij anders nooit in de gelegenheid zijn 
iets van ons te laten horen zouden wij uw 
aanwezigheid op hoge prijs stellen. Wij 
bestaan 29 jaar en proberen dit onderdeel van 
het sociale dorpsleven in stand te houden, en 
daarom willen wij graag wat ondersteuning 
door middel van uw belangstelling. 
Gezelligheid staat bij ons voorop, en dat hopen 
wij die avond aan u over te 
dragen, met niet te vergeten de instrumentale 
begeleiding van Jacques Bolhuis. 
Er is koffie en koek voor iedereen. Wij zouden 
het in verband met dit laatste wel op prijs 
stellen als u zich van te voren aangeeft bij 
Jantje Knijp (241570), Jannie Liebe (241503) 
of Age Stiksma (242258). 
Tot ziens op 26 januari! 
 
Stichting Historie Anderen. 
 
De Stichting Historie Anderen houdt op 
zaterdag 11 maart een open dag in Oes Stee. 
Wij hopen dan weer een overzicht te geven 
van onze collecties, en met u te overleggen 
over verdere plannen onzerzijds. In een 

volgend nummer komen wij met nadere 
informatie. 
Denkt u aan ons wanneer u besluit diverse 
papieren, aktes, foto’s of voorwerpen te gaan 
opruimen? Graag willen wij bekijken of er iets 
voor ons bijzit. Dat gaat om voor ons nog 
herkenbare zaken, maar die bij volgende 
generaties niet of nauwelijks meer bekend zijn. 
Van de laatste aanwinsten vermelden wij: 
boekje voor de registratie van de melkcontrole; 
een unster; diverse akten van verkoop en 
boedelscheiding, die mogen worden 
gekopieerd;diverse huishoudelijk artikelen uit 
de jaren vijftig (dit is dus ook historie!)  enz. 
enz. 
In het Moesblad van december 2005 werd 
door ons een dvd aangeboden, met daarop het 
zomerfeest 2001 en de sport- en speldag 
2000. Daarvan hebben wij inmiddels een 
aantal verkocht. Wij vergaten te vermelden dat 
de prijs 10 euro bedraagt. Het is ook mogelijk 
van dit onderwerp een videoband te bestellen, 
eveneens voor de prijs van 10 euro. 
 
Vrienden van de Eexterkerk. 
 
Namens de kerkenraad en de vrienden van de 
Eexterkerk willen wij iedereen heel hartelijk 
danken voor de medewerking aan de 
Kerstmarkt van 10 december j.l. 
Op allerlei manieren is meegeholpen om de 
markt tot een succes te maken. (het maken en 
verkopen van de diverse artikelen). De netto 
opbrengst was € 1445.00, goed voor de 
restauratie van de kerk. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
 

Bedankt 
 
Wij willen graag iedereen bedanken die ons in 
deze moeilijke periode een hart onder de riem 
hebben gestoken. Dat deed ons heel goed. 
Heel veel dank. 

Geertje en Leendert Erkelens. 
 
Dorpsbelangen 
 
Hierbij danken wij de familie J. Speulman voor 
de schitterende kerstboom op de brink, die ook 
dit jaar weer door hen beschikbaar is gesteld. 
Heel hartelijk dank. 
 
 
 

 


