
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 10  maart 2002. 
 

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, ’t Loeg 4  Anderen, emailadres heinenhoes@hetnet.nl  

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
Nieuw “Redactie” Adres 
 
Met ingang van 1 maart zijn wij officiëel 
verhuisd van het Nijend naar ’t Loeg 4. Kopij 
voor Het Moesblad moet dus ook daar in de 
bus gedaan worden. Ook het e-mail adres is 
gewijzigd en luidt vanaf heden: 
heinenhoes@hetnet.nl. 
 
Nieuwe eigenaars in de Auberge 
 
Vanaf 1 maart j.l. zijn Peter ter Braak en Roel 
Oostra de eigenaars van Auberge St. Hubert. 
Op vrijdag 15 maart a.s. geven zij, samen met 
Dick en Sandra een receptie. Deels voor hen 
het afscheid, maar belangrijker nog; de 
kennismaking met Peter en Roel. Hierbij 
nodigen wij u uit om een drankje te komen 
drinken in de Auberge. Van 16.00 tot 18.30 
uur bent u van harte welkom. 
 
Peuterspeelzaal Ukkie  
 
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
peuterspeelzaal "Ukkie" ook dit jaar een 
paasbrodenaktie. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de peuterspeelzaal. U ondersteunt 
daarmee dus de peuters uit uw dorp. Bestellen 
kan middels een briefje dat u binnenkort in 
huis krijgt. In de week van 17 tot 21 maart 
komen wij uw bestelling ophalen, de broden 
worden op donderdag 28 of vrijdag 29 maart 
bezorgd. 
Fijne paasdagen.  
 
AKC ‘54 
 
Paaseieren zoeken 
Nu het buiten seizoen weer begint, pakken we 
draad weer op over onze Korfbal activiteiten. 
Het buitengebeuren begint op 1 april, op 
tweede Paasdag, met het inmiddels traditionele 
eieren zoeken voor de jeugd. Let wel dit is 
geen grap. 

Het zoeken begint rond 11 uur en is bedoeld 
voor de C, E en F teams. Ook andere kinderen 
die nog op de basisschool zitten zijn welkom. 
 
Veldcompetitie 
De veldcompetitie gaat op zaterdag 6 april van 
start, vooraf gegaan door de eerste trainingen 
op 5 april.  Het programma wordt de volgende 
keer in het Moesblad vermeld. 
 
Pannenkoektoernooi 
Op 22 juni aanstaande staat het Pannenkoeken 
toernooi gepland. Met de datum hebben we 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
zomerfeesten in Anderen en de omliggende 
dorpen.  
 
Speeltuinver. ’t Akkertje 
 
Aan alle kinderen van Anderen 
 
Weten jullie dat: 
* het zondag 24 maart weer palmpasen is 
* jullie om 10.30 uur met je spullen voor een 
zelfgemaakte tak in 'Oes stee' worden verwacht 
waar je weer lekker kan knutselen 
* we de ouders van harte uitnodigen om hun 
kinderen hiermee te begeleiden 
* we om 11.30 uur met paard en wagen door 
het dorp gaan,  
* wij zaterdag 23 maart de kar gaan versieren 
en dat we daar veel hulp bij kunnen gebruiken 
* als je zin hebt om te komen helpen; zaterdag 
13.15 uur verzamelen bij het bushokje om van 
daaruit naar Alies Reinders te gaan 
* we het heel erg leuk vinden als er weer veel 
mensen komen kijken naar onze prachtige 
stokken, dus dorpsgenoten let op de 
palmpasengeluiden zondag 24 maart vanaf 
11.30 uur, de boerhoorn zal dan waarschijnlijk 
weer klinken 
route Gevelakkers, Nijend, 't Loeg, Oldend en 
weer terug naar 'Oes Stee' waar weer voor 
iedereen een kleine verrassing is. 



 
Busje komt zo !! 
 
Een verslag van de gebeurtenissen rond de 
onthulling van de naam van de busjes van de 
Stichting Stroomdal Expres, en het galadiner 
door Lucy Komdeur en Hilda Groote. 
 
Eindelijk was het zover ! De schoolbusjes 
kregen op zaterdag 9 februari een logo en een 
naam. Waar en hoe dat was wat onduidelijk, 
maar uiteindelijk was de locatie “Oes Stee”. 
Na een aantal sprekers werden de busjes 
onthuld en kwamen de namen en de logo’s te 
voorschijn: “De Magic Schoolbus”. 
Vanaf half acht kon men deelnemen aan het 
galadiner. Dick en Sandra en hun medewerkers 
konden voor de laatste keer in de Auberge hun 
beste beentje voorzetten. Na een 
welkomstdrankje konden we onder het genot 
van een “strijkorkestje” beginnen met het 
diner. Er was een uitgebreid warm- en koud 
buffet onder het motto: “Voor elck wat wils”, 
en iedereen liet zich dit goed smaken. Na 
afloop om ongeveer 23.45 uur was er nog een 
kopje koffie met een bonbon. 
Een groot deel van de opbrengst van het diner 
werd beschikbaar gesteld aan de Stichting 
Stroomdal Expres, wat Dick en Sandra 
symbolisch aan de voorzitter gaven. Iedereen 
was zeer tevreden en van mening dat dit voor 
herhaling vatbaar was. De Stichting kan 
terugkijken op een zeer geslaagde avond, en 
vooral is duidelijk geworden dat de inwoners 
van Anderen niet alleen “Moeshappers” zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dorpsbelangen Anderen. 
 
Uitnodiging voor de jaarvergadering 2002 van 
de vereniging Dorpsbelangen Anderen, 
woensdag 20 maart in Auberge St. Hubert om  
20.00 uur precies. 

 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2001 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
4. Jaarverslag 2001 
5. Financieel verslag 
6. Verslag gezamenlijke kascommissie 

voor de kassen van Dorpsbelangen, 
CVV en Speeltuincommissie  

7. Benoeming één nieuw lid 
kascommissie 

8. Jaarverslag en financieel verslag 
Speeltuincommissie 

9. Jaarverslag en financieel verslag CVV 
10. Bestuursverkiezing CVV – aftredend: 

Jantje Regien, kandidaat: Hilda 
Boerma 

11. Financieel verslag Stichting ‘Oes Stee’ 
12. Verslag kascommissie Stichting ‘Oes 

Stee’ 
13. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

Aftredend dhr. C. Udding 
14. Bestuurswisseling Stichting ‘Oes Stee’ 

– aftredend: Bert Knijp, kandidaat: 
Roelf Schreuder 

15. Plannen Dorpsbelangen 2002 
16. Rondvraag  
 
PAUZE 
 
17. Beantwoorden vragen uit de rondvraag 
18. Gastspreker: 

Gerard Wezenberg (BOKD) – Hoe 
kom je tot een dorpsomgevingplan? 
Met als eerste aanzet:  
Hoe ziet ons dorp er over 10 jaar uit? 
Toekomstvisies van Boermarke 
Anderen, NBvP Vrouwen van nu afd. 
Anderen, de Stichting Historie 
Anderen en de vereniging 
Dorpsbelangen Anderen 

19. Sluiting 
 
 


