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NBvP Vrouwen van Nu
Afd. Anderen
Programma voor de komende maanden
Naast onze vaste bijeenkomsten (zie boekje)
hebben we het volgende op het programma
staan:
12 okt. zijn we door Eexterzandvoort uitgenodigd. Hier komt iemand spreken
over diabetici.
25 nov. onze jaarlijkse feestavond, samen
met de Boermarke.
20 dec. houden we onze Kerstbijeenkomst.
Voor al deze avonden kunt u zich opgeven
bij Anna Jobing, Nijend 10, tel. 243075
of bij Margriet Koops, Gevelakkers 20,
tel. 350387.

Wij zijn heel benieuwd of u voor een mogelijke
herdruk van (een deel) van het boek belangstelling hebt. Graag zouden wij dit op de een of
andere wijze van u horen.
Verder worden er nog regelmatig DVD’s over
diverse onderwerpen verkocht en bijgemaakt.
Wendt u voor informatie tot Geert van Veen,
tel. 0592-241755.
De afgelopen tijd mochten wij weer diverse
zaken ontvangen voor ons dorpsarchief.
Het betreft hier kleinere voorwerpen, boeken en
artikelen. Onder meer de familie Jt. Knijp, de
familie de Wilde en de heer Verhoeven uit
Drachten (nazaat van Kluiving uit Eext) droegen
diverse zaken bij.

Onze plannen en uitwerkingen kosten uiteraard
geld. Denk aan de aanschaf van diverse
materialen voor het conserveren van voorwerpen,
kantoorartikelen, materialen voor de computer en
Stichting Historie Anderen
het onderhoud hiervan.
Daarom zijn wij ook erg blij met de tot nu toe
verworven donateurs, welke jaarlijks onze lasten
Hoewel de activiteiten van de SHA zomers op
enigszins verlichten.
een iets lager pitje staan dan in andere jaarMaar om structureel een goed financieel beleid
getijden, houdt dit niet in dat er niets gebeurt.
te kunnen voeren, nodig om onze plannen te
Zo zijn er in de afgelopen maanden opnieuw
realiseren en het dorpsarchief verder uit te
foto’s gemaakt van vele huizen in Anderen,
bouwen, zijn wij op zoek naar sponsors.
ditmaal in kleur.
Dat heeft er toe geleid dat wij tot nu toe de
Alle huizen zullen op deze manier opnieuw
volgende personen en bedrijven bereid hebben
worden gefotografeerd, en wel ten behoeve
gevonden ons jaarlijks met een bedrag te ondervan een eventuele nieuwe druk van ons boek.
steunen:
Dit betreft dan met name het tweede deel van
Anvin van de heer J.P.Wortelboer, Veenvoort 2,
het boek, de bewoningsgeschiedenis.
’t Anderhoes van de familie de Wilde-de Vink,
Sinds de uitgave in november 1988 is er in
’t Loeg 9 en
meer dan de helft van het aantal woningen in
de heer H.Erkelens, Oldend 5.
ons dorp wel iets, soms zelfs heel veel
veranderd. Ook zijn er voor wat betreft de oudere Wij zijn uiteraard zeer ingenomen met deze steun
aan ons werk.
geschiedenis van huizen en families vóór
Wij hopen dat dit initiatief navolging krijgt en zullen
1800 nog vrij veel aanvullingen gevonden.
daartoe op korte termijn nadere stappen ondernemen.
De secretaris-penningmeester Age Stiksma.

Luchtvaartavond in Oes Stee
Evenals afgelopen jaar willen wij ook dit jaar
weer een paar luchtvaartavonden houden in
Oes Stee.
De eerste avond zal zijn op vrijdag 10 november 2006. Aanvang 19.45 uur.
Opgave bij Geert van Veen, tel. 241755.

De uitslag is als volgt:
1. Nina de Jong
2. Aafje van Baal
3. Patrick Ridder
4. Chilove v.d. Houwen
5. Jarno Regien
Allemaal hartelijk gefeliciteerd. Jullie worden
binnenkort benaderd om een prijsje uit te zoeken.

IJsvereniging Kleuvenveen

Creatief Anderen

Kaartverkoop Heerenveen 2006-2007

Creatief Anderen gaat weer starten nu de zomervakantie achter de rug is.
Wij beginnen op maandag 9 oktober om 09.15 uur
bij Trijntje, Oldend 18 op de koestal.
We gaan een antieke trog maken, jullie hebben
allemaal een beschrijving gekregen en weten zo’n
beetje hoe het gaat worden.
Meenemen: draadtang, werkhandschoenen,
smalle troffel en een hobbymes.
Bij verhindering zo spoedig mogelijk bericht bij
Trijntje tel. 242389 of Jannie tel. 241503.
Tot dan!

Wij kunnen voor de liefhebbers via de KNSB
een beperkt aantal kaarten bestellen voor
de volgende evenementen:
World Cup 1 te Heerenveen 10 t/m 12 nov. 2006
NK Allround te Heerenveen 23 en 24 dec. 2006
World Cup II te Heerenveen 27 en 28 jan. 2007
WK Allround te Heerenveen 9 t/m 11 febr. 2007
Voor inlichtingen en bestelling van de kaarten
dient u zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met Geert Liebe, tel. 241503.
Aanvraag van kaarten tot uiterlijk 8 oktober
2006!

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en Eexterzandvoort

Vrij schaatsen in De Smelt
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart heeft
u gratis toegang tot de kunstijsbaan De Smelt
in Assen:
Zaterdag 21 oktober 2006 van 17.00-19.00 uur
Zaterdag 25 november 2006 van 17.00-19.00 uur
Vrijdag 29 december 2006 van 17.00-19.30 uur
(Alternatieve Dorpentocht)
Zaterdag 24 februari 2007 van 17.00-19.00 uur

Kerkdiensten
Zondag 1 oktober 10.00 uur Mevr. SteenhuisMuntendam.
Zondag 15 oktober 10.00 uur Ds.B.JanssensFennema, Hooghalen.
Zondag 29 oktober 10.00 uur B. Wiegman, Assen.

Op vrijdagmiddag 6 oktober om 14.30 uur is er in
het verenigingsgebouw een ouderenmiddag voor
mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder.
Muts en handschoenen verplicht
U bent van harte welkom.
Mocht u zich nog niet opgegeven hebben, dan
kunt u dit alsnog doen bij Aaltje ZandvoortVoor meer informatie omtrent jeugdschaatstraining, kijk dan op de site www.knsbdrenthe.nl Kromveen, tel. 262638.
Het bestuur.
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of
crematie is de heer R.Speulman, Keukenhof 22 te
Eext en voor pastorale zorg Ds. B. JanssensStichting Volksvermaken Anderen
Fennema te Hooghalen, tel. 0593-592427.
Zomerfeest
Het is alweer een tijdje geleden dat de ballonnen
zijn opgelaten tijdens het Zomerfeest.
We hebben uiteindelijk 5 kaartjes terug gekregen.
De ballonnen zijn gevonden in Nieuw-Roden,
Zevenhuizen (Gr), Bakkeveen en Siegerswoude.

Verhuisbericht
Per 3 oktober j.l. is de Fam. L.Speulman verhuisd
van het adres: Oldend 11 te Anderen, naar het
adres: Molenkamp 13a, 9451 GL te Rolde.
Tevens zeggen zij hierbij alle lopende lidmaatschappen en contributies op.

