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Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 9 februari 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
G. Kamphuis 
J. Boerma 
T. Reijers 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen 
 
Agenda: 
* 11 februari: maandelijkse bijeenkomst 
Spreekster is mevr. A ten Have met als 
onderwerp “Stijl en kleur in het interieur” 
* 18 februari: extra bijeenkomst in Oes Stee. 
thema: “Hoe zien wij ons dorp en de omgeving 
over 10 jaar” 
* 27 februari: koffieochtend (aanvang 9.30 u) 
onderwerp: “Aloë Vera” door Annie Huikema 
van Oosten. 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Geachte dorpsgenoten, 
Graag nodigt het bestuur van vereniging van 
dorpsbelangen Anderen u uit voor de algemene 
jaarvergadering op 20 maart a.s. om 8.00 uur 
in het etablissement dat nu de naam Auberge 
St. Hubert draagt. In de volgende editie van het 
Moesblad wordt u op de hoogte gebracht van 
verdere details. Noteert u alvast de datum? 
 
De Vriendenkring op de planken. 
 
40Het laatste weekend van januari is 
traditioneel het toneelweekend van Anderen. 
Ook dit jaar was er weer een optreden van “de 
Vriendenkring” en Age Stiksma was bereid om 
voor Het Moesblad een recensie te schrijven 
over het toneelstuk. Age was vele jaren 
betrokken bij de toneelvereniging en daarom 
bij uitstek geschikt om een oordeel te vellen. 

 
Traditioneel trad de toneelvereniging "De 
Vriendenkring" het laatste weekend van 
januari weer voor voetlichten. En gezien de 
twee keer goed gevulde zaal hoeft aan die 
traditie ook geen einde te komen. Onder een 
nieuwe regie, met enkele nieuwe spelers, veel 
tegenslagen, werd de traditie van tientallen 
jaren vakkundig voortgezet.  
Ook dit jaar dus weer een klucht. In " Hotel 't 
Zwaonenest " konden de spelers zich in de 
meest vreemde situaties weer naar hartelust 
uitleven, en dat gebeurde dan ook, tot groot 
genoegen van het meelevende publiek. Het 
moet gezegd: in het genre was dit stuk een 
goed voorbeeld, en de spelers hebben er heel 
wat aardigs van gemaakt. De aankleding van 
het toneel was zeer smaakvol, het publiek 
tevreden, de muziek op de tweede avond niet 
te luid, kortom: tevredenheid alom.  
Age Stiksma 
 
Ouderen Gym; de oudjes doen het nog 
best! 
 
Al weer meer dan 30 jaar komen diverse 
ouderen uit ons dorp wekelijks een keer bij 
elkaar voor de ouderen gym. Al even zo lang 
worden onze ouderen bij deze oefeningen 
begeleid door mevrouw Jantje Altsema uit 
Ubbena, een ware prestatie! 
Maar niet minder is de prestatie die de oudjes 
zelf leveren. De huidige groep telt momenteel 
9 personen. De oudste deelnemer is 87 jaar en 
de jongste 68 jaar. De gemiddelde leeftijd van 
de groep is 80 jaar. En iedere week, op 
donderdag van 10:30 uur tot 11:15 uur, worden 
de zo belangrijke oefeningen uitgevoerd. 
Belangrijk, omdat spieren en gewrichten, die 
niet dagelijks worden gebruikt, los worden 
gehouden. En het resultaat mag er zijn: kijk 
maar naar de gemiddelde leeftijd van het 
groepje dames en heren!  



Om meer dorpsbewoners voor de ouderen gym 
te interesseren, heeft het bestuur de dames van 
de Plattelands Vrouwen uitgenodigd om op 7 
februari a.s. om 10:45 aanwezig te zijn in Oes 
Stee voor een “demonstratie”. Maar natuurlijk 
zijn ook andere dorpsgenoten van harte 
welkom om eens te komen kijken, of mee te 
doen. 
Mocht u nu al geïnteresseerd zijn: de kosten 
bedragen € 60 per jaar. U kunt zich ter plekke 
aanmelden of contact opnemen met Jan 
Scholtmeijer. En u hoeft nog geen 80 jaar te 
zijn om mee te doen! 
 
Namens het bestuur. 
Jan Scholtmeijer 
 
Nieuwe eigenaren Auberge St. Hubert 
stellen zich voor. 
 
Wellicht zult u al gehoord hebben dat Dick en 
Sandra van der Es de Auberge verkocht 
hebben en velen zullen ons al gezien hebben 
tijdens de twee toneelavonden. Als nieuwe 
moeshappers willen wij ons graag voorstellen. 
Roel Oostra, 44 jaar, Fries van geboorte en kok 
van beroep. Als leerling kok heb ik nog bij 
Hotel Braams in Gieten gewerkt. De afgelopen 
14 jaar was ik als sous-chef werkzaam bij 
Hotel de Keizerskroon in Apeldoorn. 
Peter ter Braak, 36 jaar, geboren in Twente en 
opgegroeid in Apeldoorn. Ik heb de 
Hotelschool bezocht en Duits gestudeerd. De 
laatste 8 jaar heb ik voor de klas gestaan. 
Sportief heb ik 23 jaar als korfballer gespeeld 
bij AKC (Apeldoornse Korfbal Club) 
Rakker, 15½ jaar, als langharige teckel 
geboren in Roden, slecht ter been en is gek op 
appels. 
 
Op 1 maart is de overdracht van de Auberge; 
voor enkele aanpassingen zijn we ongeveer 10 
dagen gesloten. We openen weer op 12 maart. 
Op vrijdag 15 maart organiseren wij samen 
met Dick en Sandra een afscheids-
openingsreceptie van 16.00 tot 18.30 uur. 
Wij heten u dan van harte welkom. 
 
met vriendelijke groet, 
Roel Oostra en Peter ter Braak 
 
 
 
 

Stichting Stroomdal Express 
door Boudewijn van Baal 
 
De oliebollenactie was een groot succes !! 
Het was me het dagje wel. Slepen met olie, 
meel, appels en nog meer ingrediënten. De 
hele dag boven pannen met dampende olie 
staan en oliebollen en appelflappen verkopen. 
Maar vele handjes maakte het werk licht.  
Het valt niet te ontkennen dat er ook hier en 
daar kritiek is gehoord en terecht. 
Voornamelijk de appelflappen waren niet in 
alle gevallen even goed. Toch zijn er ook weer 
mensen geweest die de kwaliteit van de 
appelflappen goed vonden. De waarheid zal 
wel ergens in het midden liggen. We hebben er 
van geleerd en zullen dit aan het einde van dit 
jaar zeker goed gebruiken. Er komt natuurlijk 
weer een nieuwe oliebollenactie. 
 
Het resultaat: een netto opbrengst van € 676 en 
dat kan de SSE goed gebruiken! 
IEDEREEN DIE IN WELKE VORM DAN 
OOK EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD:  
HARTELIJKE DANK! 
 
Galadiner 9 februari 2002 
 
Nog een paar dagen en het is zo ver: het 
Galadiner ten bate van de busjes. 
De Auberge is goed gevuld, maar er kunnen 
best nog een paar mensen bij! 
 
Programma officiële gedeelte Galadiner: 
 
18:30 uur Verzamelen van alle kinderen die 
hebben mee gedaan aan de prijsvraag en alle 
kinderen die mee rijden met de busjes. Ook 
verwachten wij dan de ouders, deelnemers aan 
het diner en andere belangstellenden. 
18:45 uur Welkomstwoord door dhr. B. van 
Baal, voorzitter SSE 
18:50 uur Toespraak door dhr. J. Wiersum, 
wethouder onderwijs Gemeente Aa en Hunze. 
19:00 uur Bekendmaking winnaar(s) 
prijsvraag door voorzitter van de jury, dhr. H. 
Hilbrandts 
19:10 uur Presentatie van de busjes met naam 
en logo door de winnaars en de wethouder; 
daarna kan samen met de kinderen nog even 
gezellig worden nagepraat. 
19:30 uur Aanvang  van het Galadiner. 
 
Alle deelnemers wensen wij een bijzonder 
prettige avond. 



 


