
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 19  december 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. 

 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene 
ledenvergadering van de ijsvereniging 
“Kleuvenveen” op woensdag 11 december a.s. 
in Auberge St. Hubert. Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Jaarverslag 2002. 
4. Financieel verslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Bestuursverkiezing: 

Aftredend: H. Wielinga (secretaris); 
niet herkiesbaar 
Aftredend: P. de Jong; herkiesbaar 
Kandidaat door bestuur voorgesteld:  
G. Liebe 
Tegenkandidaten één uur voor de 
vergadering opgeven bij de secretaris. 

7. Ingekomen stukken 
8. Mededelingen 
9. Rondvraag 
10. Sluiting vergadering 

 
Na de sluiting is er BINGO !!! 
 
Dorpshuis Anloo 

 
Nieuwjaarsborrel 
Zoals voorgaande jaren organiseert het bestuur 
van het dorpshuis ook nu weer een nieuwjaars-
borrel. 
U bent van harte welkom op vrijdag 3 januari 
vanaf 19.00 uur.  
 
 
 
 
 

Jeugdwerk 
 
Film 
Omdat we in de herfstvakantie geen film 
hebben gedraaid, gaan we dit doen in de 
kerstvakantie en wel op maandagmiddag 23 
december in het dropshuis van Anloo. 
Wanneer het begint en wat de kosten zijn, 
zullen we per boom-mail bekend maken in alle 
drie dorpen. 
De film is bedoeld voor alle kinderen uit 
Anderen, Gasteren en Anloo. 
 
Magic Schoolbus 
 
Oliebollenaktie  
  
De Stichting Stroomdal Express (Magic 
Schoolbus) organiseert, vanwege het succes 
van vorig jaar, op 31 december a.s. opnieuw 
een oliebollenaktie. Wederom zullen er 
oliebollen en appelflappen worden verkocht.  
In tegenstelling tot vorig jaar, worden dit jaar 
ook de appelflappen gebakken door de 
oliebollenbakker (en dus niet zelf gebakken). 
De opbrengst van deze oliebollenactie komt, 
vanzelfsprekend, geheel ten goede aan de kas 
van de Stichting Stroomdal Express. 
Onder het genot van een warme kop koffie/ 
thee en muziek kunt u de oliebollen dit jaar, bij 
goed (droog) weer afhalen bij een marktkraam 
aan 't Loeg. 
Bij slecht weer (regen of hevige sneeuwval) 
kunt u de oliebollen/appelflappen afhalen bij 
de familie Post aan het Nijend 5. 
Binnenkort kunt u een opgavestrook in de 
brievenbus verwachten. 
 



 
 
De afgelopen tijd zijn er weer heel wat 
activiteiten geweest naast het reguliere 
korfballen. De zaal competitie verloopt heel 
voorspoedig, de B’s , de C’s doen het weer 
heel goed, Ook de F jes doen het redelijk goed. 
Helaas gaat het wat minder met de D’s maar ze 
spelen goed en scoren zeer regelmatig. Met 
andere woorden met een beetje geluk wordt het 
hier ook nog goed. Ook de “Midwekers” doen 
het zeer goed.  
 
Inmiddels zijn de Playbackavond en de 
verloting ook al weer achter de rug. De 
Playback avond was goed bezocht en  de inzet 
van allen mocht er zijn.  
 
De verloting is 28 november geweest en 
inmiddels zijn de prijs winnaars al dat niet via 
Sinterklaas en zwarte Piet in het bezit van hun 
prijs gekomen. 
 
De uitslag is terug te lezen op onze website : 
www.akc54.myweb.nl  . 
 
 


