
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke  

verenigingen van Anderen. 
nr. 7  december 2001. 

 
Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand. 

Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd,  
voor de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief,  

bij Dick van der Es, Nijend 2  Anderen, emailadres aubergesthubert@hetnet.nl  
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen 
 
Kerstfeest 
Op dinsdag 18 december a.s. houden we in Oes 
Stee weer ons jaarlijks Kerstfeest. 
We beginnen om 17.45 uur met een 
gezamelijke broodmaaltijd en daarna vanaf 
19.30 uur ons Kerstprogramma met het 
zangkoor. 
Nadere informatie volgt. 
Koffiedames: Henriëtte Boerma en Trijnie ten 
Cate. 
 
IJsvereniging “Kleuvenveen” 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene 
ledenvergadering van de ijsverenging 
"Kleuvenveen" te Anderen op  
woensdag 19 dec. 2001 20.00 uur  
in cafe/ restaurant Auberge St. Hubert. 
 
Agenda:  
 1.  Opening.  
 2.  Notulen vorige vergadering.  
 3.  Jaar verslag 2001. 
 4.  Financieel verslag penningmeester.  
 5.  Verslag kascommissie.  
 6.  Contributie van gulden naar euro.  
7   Bestuursverkiezingen: J. Kemker, G. Boer 
      en A. Smelt aftredend en herkiesbaar. 

 8.  Ingekomen stukken.  
 9.  Mededelingen.  
10. Rondvraag.  
11. Sluiting. 
 
Na de sluiting is er BINGO.  

Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 

CVV 
 
Rommelmarkt 
Staat het al genoteerd in uw agenda voor het 
volgend jaar? Op 13 april 2002 organiseren wij 
weer een rommelmarkt. Kijk alvast op zolder 
of elders of u spullen hebt die u wel kwijt wilt. 
Die komen we dan op de morgen van de markt 
bij u ophalen. 
Voor het verkopen van de spullen zoeken we 
nog vrijwilligers. Meld je aan bij Jeanette 
Brunsting, tel.243342. 
 
Zomerfeest 2002 
Hoewel de winter nog moet beginnen zijn wij 
al weer bezig met de voorbereiding voor het 
zomerfeest van het komende jaar (14, 15 en 16 
juni). Heeft u nog suggesties of leuke ideeën, 
aarzel niet, en neem contact op met een van de 
leden van het CVV bestuur. 
 
Wat houdt de NBvP Vrouwen van Nu 
in? 
 
Ik heb begrepen dat de bond staat voor een 
aantal zaken waarbij vooral de 
maatschappelijke betrokkenheid en het hart 
voor de leefgemeenschap belangrijke 
onderwerpen zijn. Maar ook het elkaar 
ontmoeten, de persoonlijke ontwikkeling en de 
creatieve bezigheden staan hoog in het vaandel 
van deze vrouwenbeweging. 
Ik wil de dames van de afdeling Anderen 
hierbij uitnodigen om in het Moesblad van 
januari daarover een artikel te schrijven, zodat 
over bovenstaande zaken bij ons iets meer 
bekend wordt. 
 
 
 
 
 



 
Stichting Stroomdal Express  

door Boudewijn van Baal 
 
Gala diner 
Ze rijden alweer drie maanden naar tevredenheid, 
onze “busjes” 
Na de aanvankelijke hektiek bij het samenstellen 
van de roosters voor de chauffeurs, lijkt het er voor 
de buitenstaander misschien op dat er verder niet zo 
veel meer gebeurt. 
Niets is minder waar. Busjes moeten worden 
onderhouden en schoongemaakt. De wensen van 
chauffeurs veranderen. Dat allemaal moet worden 
geregeld en wordt nog steeds met veel inzet en 
plezier gedaan door de “commissie” en andere 
vrijwilligers. 
 
Maar op de achtergrond is het bestuur druk bezig 
de financiën voor het komende jaar en zo mogelijk 
de daarop volgende jaren rond te maken. En er 
worden vorderingen gemaakt. Diverse sponsoren 
hebben wij kunnen interesseren voor onze 
activiteiten en hebben zij financiële toezeggingen 
gedaan.  
 
Naast het “strikken” van de sponsors wordt ook 
gewerkt aan andere activiteiten.  
Een daarvan is HET GALADINER. 
Wat is dat nu weer vraagt u zich wellicht af. 
Het is de sponsortoezegging van Dick en Sandra 
van der Es van Auberge St. Hubert.  
Zij werken belangenloos mee aan de organisatie 
van HET GALADINER en stellen 75 % van de 
omzet van het diner (Exclusief de drankjes) ter 
beschikking van de Stichting. 
Het Galadiner vindt plaats op 9 februari 2002 in de 
auberge. Iedereen is welkom! Dus ook familie en 
kennissen. De kosten voor het diner dient een ieder 
zelf te dragen. Daarmee draagt men bij aan een 
financiële steun voor “ Het Busje”. Dus hoe meer 
deelnemers hoe groter de steun voor onze “busjes”. 
 
Het diner wordt uiteraard door Dick verzorgd en ga 
er dus maar van uit dat dat wel goed zit. Verder zal 
de avond worden omlijst met andere activiteiten en 
optredens waarmee een avondvullend programma 
is verzekerd. Over dat laatste zeggen we nog niets 
om de verrassing er in te houden. Wel zal op deze 
avond de uitslag bekend worden gemaakt van een 
prijsvraag onder de schooljeugd voor een logo en 
naam voor de stichting. 
Noteer dus alvast in uw agenda, zegt het voort en 
komt allen: 
Galadiner t.b.v. het “busje” op 9 februari 2002 
 

Rij-instructie chauffeurs Stichting 
Stroomdal Express 
In het weekend van 11 januari 2002 wordt voor alle 
chauffeurs van de Stichting Stroomdal Express een 
theoretisch en practische opfris cursus 
rijvaardigheid georganiseerd. 
Het programma ziet er alsvolgt uit: 
Vrijdag 11 januari; 20.00 uur – 21.30 uur theorie. 
Plaats: Auberge St. Hubert. 
Zaterdag 12 januari; 09.00 uur – 18.00 uur 
Rijvaardigheids training. 
Deelnemers gaan in groepen van 3 gedurende 1,5 
uur met de bus en een instructeur de weg op. Iedere 
deelnemer rijdt zelf 30 minuten. 
 
Opgave is noodzakelijk! Deelnemerslijsten zullen 
binnenkort in de busjes te vinden zijn. 
De training wordt verzorgd door Rijschool Koops 
uit Assen. 
Deze training wordt gesponsord door Rijschool 
Koops uit Assen en de Gemeente Aa en Hunze. 
 
Oliebollen Aktie voor Stroomdal 
Express 
 
Om de kas verder te spekken bakken en verkopen 
wij op oudjaarsdag oliebollen en krentebollen 
 
Verkoop tussen 11.00 uur en 14.00 uur in de 
Auberge 
 
Oliebollen fl. 1.00 per stuk, 10 voor fl. 9,00 
Krentebollen fl. 1,25 per stuk; 10 voor fl. 11,00 
 
 

OPGAVE STROOK 
 

GALADINER 
9 februari 2002 

 
Naam: …………………………………. 
 
Aantal personen: ………………………. 
 
Kosten: € 29,50 (fl. 65,00) per persoon. 
 
Deze strook kunt u inleveren bij: 
Boudewijn van Baal 
Nijend 9 Anderen . 
 
Deelname is beperkt ! 
 
 
 

Wie het eerst komt het eerst maalt!! 


