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Luchtvaartavond

IJsvereniging Kleuvenveen.

De tweede luchtvaartavond zal worden gehouden op vrijdag 12 januari 2007 in Oes Stee.
Aanvang 19.45 uur.
Opgave bij Geert van Veen telefoon 241755.

Hierbij nodigen wij u uit voor de
jaarvergadering van IJsvereniging
“Kleuvenveen”.
Wanneer: Vrijdag 8 December 2006

Stichting Historie Anderen

Aanvang: 20.00 uur

In de afgelopen maand mochten wij weer
diverse voorwerpen en boeken ontvangen voor
onze verzameling.
Familie Raven: flitspuit uit de jaren vijftig.
Familie L. Speulman: haarhamer en haarspit
De heer Scholtmeijer: persoonsbewijs uit de
tweede wereldoorlog
Familie Vermeulen-Docter uit Hilversum:
kleding en foto’s.
De heer Verhoeven Drachten: diverse boeken
en artikelen van en over de familie Kluiving.
Mevrouw Westerhuis-Brouwer uit De Wijk:
2 ordners met de complete kerkelijke
administratie 1680-1811 van de gemeentes
Anloo en Gieten.
Van de bestuursleden: diverse boeken en
tijdschriften.
Alle gevers zeggen wij hartelijk dank!
Mocht u ook, bijvoorbeeld met een
zolderopruiming, iets willen weggooien, denk
dan aan de SHA. Wij willen graag een seintje
ontvangen en met u overleggen. Weggooien
kan maar één keer!

Plaats: Kantine op de ijsbaan

Creatief Anderen
Maandag 18 december a.s. gaan we kerststukjes maken.
Aanvang 09.15 uur in Oes Stee.
Meenemen: draadtang, mesje, snoeischaar,
glazen schaaltje (van vorig jaar), lege pringelbus, jampot of pot die in de pringelbus past.
Opgave of afmelden bij Thallina (241330) of
Martha (242993).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen vorige vergadering d.d.09
december 2005
Financieel verslag
Jaarverslag
Pauze
Kascontrole
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar de
heren R.Raven , E.Regien.
Rondvraag
Sluiting

Vrij schaatsen in De Smelt.
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart heeft u
gratis toegang tot de kunstijsbaan de Smelt in
Assen :
Vrijdag 29 december van 17.00 - 19.30 uur
(Alternatieve dorpentocht)
Zaterdag 24 februari van 17.00 – 19.00 uur
Muts en handschoenen verplicht.
Het bestuur.
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Cursus mollenvangen
De Boermarke Gasteren is voornemens bij
voldoende belangstelling een cursus mollenvangen te organiseren in januari of februari
2007.
De cursus kan worden gegeven in de
“Gasterije” te Gasteren en duurt een hele
zaterdag.
Voor het theorie gedeelte wordt de morgen
gereserveerd en na de lunch het practijkgedeelte in het veld.
Kosten 50,- Euro per persoon.
Opgave graag zo spoedig mogelijk bij:
H. Reinders tel. 231372
H. Lammerts tel. 231384

Toneelvereniging
“De Vriendenkring”
Het is al bijna weer 2007, Dat betekent dat de
toneelvereniging weer haar uitvoeringen geeft
en wel op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari.
Binnenkort kunt u weer de donateurskaarten
verwachten.
Wilt u Coba Boer bellen om aan te geven
welke avond u komt? Tel. 243089.
We hopen dan dat het publiek ook weer mooi
verdeeld is over beide avonden.
Het Bestuur.

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en Eexterzandvoort
Kerkdiensten
Zondag 10 december geen dienst, maar vanaf
13.00 uur tot 17.00 Kerstmarkt in het
verenigingsgebouw.
Om 19.00 uur zingt er een Gospelgroep uit
Kolham in de kerk.
Zondag 17 december 19.00 uur Volkskerstzang in de kerk.
Maandag 25 december, 1e Kerstdag 10.00 uur,
Ds. B. Janssens-Fennema, met medewerking
van het kerkkoor Eext-Gieten.
Dinsdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavonddienst Ds. B. Janssens-Fennema.
Eerste aanspreekpunt voor een crematie of

begrafenis is de heer R.Speulman te Eext,
tel. 263169 of voor pastorale zorg
Ds.B Janssens-Fennema te Hooghalen,
tel. 0593-592427.

Kerstmarkt in Eext.
Op 10 december bruist het centrum van Eext.
Een grote kerstmarkt wordt gehouden in Café
Het Centrum, het Verenigingsgebouw en in de
net mooi gerestaureerde Eexter kerk.
Wat is er zoal te zien en beleven: in café
Het Centrum zijn diverse standhouders met
leuke spullen in Kerstsfeer: u kunt er van alles
bekijken en kopen, de markt is zelfs nog
uitgebreider dan vorig jaar, dus veel ideeën om
alles in en buiten het huis in kerstsfeer te
brengen.
In het Verenigingsgebouw zijn allerlei stands
met zelfgemaakte (kunst-)nijverheidsproducten
die te koop aangeboden worden en waarvan
de opbrengst gaat naar de restauratie van de
Eexterkerk. Borduurwerk, kersttukjes, strofiguren, diverse soorten Kerst- en andere
kaarten, vogelvoederhuisjes, te veel om op te
noemen. Natuurlijk weer het enveloppenspel:
altijd prijs. Een kopje koffie of thee is
verkrijgbaar.
In de dus net gerestaureerde kerk heeft de
Stichting Vrienden van de Restauratie haar
bloembollenactie: diverse mandjes met
bolletjes zijn ‘voorgetrokken” en zullen met
Kerst in bloei staan. Ook nu weer is het
gewicht van een hele grote krentenstoet te
raden. De kerk zelf is prachtig versierd, er
wordt gezellige sfeervolle muziek gedraaid, het
orgel bespeeld en om 14.00 uur worden
Christmas Carols gezongen door een koor uit
Bovensmilde. Er is een kribbetentoonstelling
waaraan ook een aantal leerlingen van de
Eexter Prins Willem Alexanderschool hebben
meegewerkt en zijn er fraaie kanselkleden te
zien, in bruikleen gekregen van de Zuiderkerk
in Assen. Opbrengst van de kerkactie is
natuurlijk weer bestemd voor het restauratiefonds.
De Kerstmarkt in het Verenigingsgebouw en
de Kerk is van 13.00 tot 17.00 uur, er is om
19.00 uur een zangdienst in de kerk met
medewerking van een gospelgroep uit Kolham.
De Kerstmarkt in het café Het Centrum is open
van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Iedereen is vanzelfsprekend op alle lokaties
van harte welkom.
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Stichting Vrienden van de Eexter
Kerk
Zoals afgesproken een globaal overzicht van
het finaniciële reilen en zeilen van de Stichting
Vrienden.
We zijn begonnen met € 9040,-, van de “oude”
Stichting via de heer Post overgenomen, de
Kerstmarkt leverde € 1340,- op, via de
Vrouwen van Nu, de Zusterkring en de giroactie (dat laatste was € 15.000!) kwam er veel
bij en stond het totaal op € 25.650-.
Daar moesten natuurlijk kosten vanaf: girokaarten gedrukt, postzegels voor brieven,
bankkosten, Kamer van Koophandel, huur en
belettering voor de actieborden, consumpties
enz. voor de openingsdag (niet alles is
gesponsord), ander drukwerk en kleine
onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de kerk: bij
elkaar zo’n € 750,-.
Er komt ook weer wat bij: geld van de
inmiddels opgeheven Ondernemersvereniging,
een heel klein beetje rente, een gulle gever
stort iedere maand een bedrag op de bankrekening van het restauratiefonds.
Het is u niet ontgaan: een cheque van
€ 22.000,- ging naar het restauratiefonds!
Op 22 september 2006 bezat de Stichting
Vrienden van de Eexter Kerk € 4660,-, maar
we gaan door met proberen weer en meer geld
bij elkaar te krijgen, want er is nog veel nodig,
zowel voor de restauratie als ook voor het in
stand houden van onze kerk.
Wij houden u op de hoogte!
Lous Bremmer, secr. St.Vrienden van de
Eexter Kerk.
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