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Zangkoor jubileert. 
 
Zoals wij U reeds enkele keren hebben 
medegedeeld: ons zangkoor bestaat vijf en 
twintig jaar. Wij vinden het de moeite waard 
om aan dat feit aandacht te schenken. Dat 
vieren wij met een openbare voorstelling op 
donderdag 10 januari 2002 in Oes Stee. Uw 
aanwezigheid wordt door ons bijzonder op 
prijs gesteld, want dat houdt in dat het 
verenigingsleven in Anderen U na aan het hart 
ligt. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Wij tracteren U, behalve op muziek 
en zang, ook op koffie met koek. Wel zouden 
wij het bijzonder op prijs stellen als U, in 
verband met de planning van de hoeveeel-
heden, van te voren wilt opgeven of U komt, 
en met hoeveel personen. Dat kunt U doen bij: 
Jantje Knijp-Speulman Oldend 2 241570 
Jannie Liebe-Hut Veenvoort 4 241503 
Lukas Speulman Oldend 11 242427 
Age Stiksma Nijend 3 242258 
 
Age Stiksma 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Op maandag 21 januari a.s. houden we onze 
jaarlijkse jaarvergadering. 
Nadere informatie volgt. 
 
Damesgym. 
 
Op woensdag 9 januari is er weer gym in Oes 
Stee van 19.30 uur tot 20.15 uur 
De contributie is € 7 per maand. (graag gepast 
meenemen) 
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte 
welkom. 
 
 

Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 
 
Als eerst : Voor een ieder de beste wensen 
voor 2002 
 
Nog een paar weken en dan is het alweer 
zover: de jaarlijkse toneeluitvoering. 
Na weken van repeteren met de nodige 
gezelligheid, begint het nu toch behoorlijk 
serieus te worden.  
Wij spelen dit jaar voor U het toneelstuk: 
“Hotel ’t Zwaonenest” van Herman van der A. 
 
U kunt komen kijken op: 
vrijdag 25 januari aanvang 19.45 uur 
zaterdag 26 januari aanvang 19.45 uur. 
 
Entree € 3.40 Donateurs vrij. 
 
Dinsdag 22 januari spelen we voor de kinderen 
van de basisschool, aanvang 19.00 uur 

Komt allen !!! 
Tot ziens in Auberge St. Hubert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langs deze weg wil ik alle mensen 
bedanken, die mij tijdens mijn ziekte sterkte 
hebben toegewenst en toewensen door 
middel van kaarten , telefoontjes en attenties 
. 
Het is overweldigend! Soms denk ik en ik 
weet eigenlijk wel zeker dat dat echt zo is: 
“Wat ben ik een bevoorrecht mens , dat 
zoveel mensen aan me denken en met me 
meeleven.”  

Ina Oostra.  
 
Wegens vertrek naar Rolde bedanken we 
voor alle lidmaatschappen. 

        Fam. A. Knijp 



NBvP, Vrouwen van Nu. Waar staan wij 
voor? 
 
Ik wil graag reageren, op het anonieme stukje 
in het vorige Moesblad. 
Ik ben natuurlijk lid van de afdeling Anderen, 
maar daarnaast heb ik mij de laatste jaren 
vooral ingezet als provincaal bestuurslid en wil  
als zodanig op het artikel reageren. 
 
De NBvP is een landelijke vereniging met 
bijna 70.000 leden door heel Nederland. In 
Drenthe hebben wij  bijna 10.000 leden in 110 
dorpen (afdelingen). 
De Bond (in de volksmond vaak zo genoemd) 
staat voor: een vereniging van vrouwen die 
elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit 
willen ontplooien, die aan hun vorming en 
ontwikkeling willen werken, die 
maatschappelijk betrokken willen zijn, en die 
hun stem willen laten horen op plaatsen waar 
de besluiten worden genomen. Wat betekent 
dit nu allemaal. 
 
Landelijk is het thema “ Kwaliteit van leven”.  
Voedsel, eten en drinken zijn bepalend voor de 
kwaliteit van ons leven. Daarnaast is de 
kwaliteit van onze leefomgeving zeer 
belangrijk. Want een van de zaken, die ons 
onderling stevig bindt is de zorg voor elkaar, 
denk daarbij ook aan mantelzorg en de zorg 
voor de omgeving: Waar ik leef, praat ik mee.” 
 
In Drenthe hebben wij natuurlijk dezelfde 
thema’s , maar wij hebben een andere naam 
gekozen: 
“Samenleven, samen leven”. 
Ook  dit gaat over onze samenleving en de 
leefomgeving en wat wij als vrouwen daaraan 
kunnen bijdragen, samen als vrijwilligers 
kunnen wij heel veel doen, maar ook door 
vrouwen bewust te laten worden , dat wij 
samen als vrouwen evenveel inbreng in 
bestuurlijke zaken kunnen hebben als onze  
 
 
 

 
 
 
mannen. Maar dan moeten wij wel onze stem 
laten horen. 
Vrouwen hebben vaak andere inbreng dan 
mannen , denk vooral aan sociale veiligheid! 
Denk aan  onze fietspaden hier in de buurt , 
speciaal aan het fietspad langs de Provinciale 
weg naar Gieten,. Langs het hele fietspad is nu 
praktisch bos ingeplant. Misschien is het niet 
onveiliger, maar het geeft wel een onveilig 
gevoel. Eigenlijk zou je samen met alle 
vrouwen van de NBvP( ook de afdelingen uit 
Eext en Gieten) een eenheid moeten vormen en 
samen een of andere actie op touw moeten 
zetten om daar iets  aan te veranderen. 
 
De NBvP staat natuurlijk ook voor 
gezelligheid, samen een bijeenkomst bijwonen, 
of samen een morgen bloemschikken of 
kerstkaarten maken. Provinciaal zijn er een 
aantal commissies die ook bijeenkomsten 
kunnen verzorgen, zoals de 
Handwerkcommissie . of Commissie wonen en 
woonomgeving, of de Commissie Vrouwen 
Werelwijd. Ook is er een Agrarische 
Commissie die themadagen houdt speciaal 
voor de boerinnen onder ons. 
Er is ook een Commissie die reizen naar 
andere landen organiseert. 
Zoals de meesten wel zullen weten staat de 
zorg voor elkaar hoog in het vaandel.  
In Anderen hebben wij ook een 
Ziekencommissie, die de vrouwen bezoekt die 
een poosje uit de running zijn .   
Dit najaar is er in Emmen een dag over het 
vrijwilligerwerk geweest, georganiseerd door 
de NBvP. Omdat ook wij vinden dat het 
vrijwilligerswerk meer zou moeten worden 
gewaardeerd. 
Kortom de NBvP staat voor zoveel 
maatschappelijke betrokkenheid en 
activiteiten, teveel om op te noemen. 
 
Ina Oostra.  

 
 
 
 
 
 
 
 


