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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen  
 
De Oostermoerse Agrarische vrouwen komen 
op maandag 10 februari om 19.45 uur een 
avond verzorgen bij de NBvP Vrouwen van 
Nu afd. Anderen. De avond wordt gevuld met 
o.a. een agrarische quiz. 
Wij nodigen alle vrouwen uit het dorp hiervoor 
uit, voor opgave komen we bij u langs. 
 
De Oostermoerse Agrarische vrouwen. 
Oostermoer is een gebied in Drenthe langs de 
grens met Groningen. De Oostermoerse 
Agrarische vrouwen komen allemaal uit dit 
gebied. Het zijn agrarische onderneemsters die 
zich bezig houden met het telen van bloemen, 
vollegronds groenten, fruit, het verwerken van 
vlees van varkens van het eigen bedrijf of met 
het houden van scharrelkippen. Ook zijn er 
vrouwen die een boerderijcamping exploiteren. 
Dit alles als 2e tak naast het bestaande bedrijf. 
De producten gaan veelal naar de veiling, maar 
er is ook verkoop aan huis. De Oostermoerse 
Agrarische vrouwen leveren op deze manier 
een bijdrage aan de agrarische ontwikkeling en 
staan regelmatig op markten en/of beurzen. In 
de praktijk komt deze economische 
zelfstandigheid van de vrouwen naar voren in 
maatschappen die ze met hun partner hebben 
gevormd. Deze vrouwen zijn een kleine 
vertegenwoordiging van de vele vrouwen die 
als agrarisch onderneemster werkzaam zijn. De 
Oostermoerse Agrarische vrouwen willen u 
graag laten zien hoe zij meehelpen aan het 
versterken van hun bedrijf een aan het leefbaar 
houden van het platteland. Zij verkopen deze 
avond ook verschillende producten, dus graag 
een gevulde portemonnee meenemen!  
Tot ziens op 10 februari. 
 
 
 
 

Boermarke Anderen. 
 
De gezamenlijke excursie van de Boermarke 
en de NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen is 
op 19 februari as. van 10.00 tot 15.30 uur naar 
het gevangenisdorp Veenhuizen.  
Opgave vóór 15 februari bij Thale en Anna 
Jobing, tel 243075. 
 
Vereniging Dorpsbelangen 
 
Beste inwoners van Anderen, 
Wilt u alvast de datum van woensdag 12 maart 
noteren voor de jaarvergadering van de 
Vereniging Dorpsbelangen in de Auberge St. 
Hubert.  
Nadere mededelingen en agenda volgen. 
 
 Peuterspeelzaal Ukkie  
 
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan de kledingactie van Peuter- 
speelzaal Ukkie hartelijk bedanken. De actie 
was wederom een groot succes.  
De uitpuilende kledingcontainer heeft ditmaal  
€ 154,81 opgeleverd.  
Daarom prolongeren wij ook dit jaar weer de 
twee kledingacties. Medio mei en november 
vinden de kledingacties plaats, dus houdt uw 
oude kleding paraat. De OC komt de kleding 
als te doen gebruikelijk weer bij u ophalen. 
Over datum en tijd krijgt u nog nader bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor al uw kopieerwerk kunt u terecht 
bij Anna Jobing. tel 243075 

REGISSEUR (m/v) GEZOCHT 
 
Trijnie ten Cate heeft aangegeven weer 
terug te willen naar de rol van speler. 
Wie wil het regisseursstokje van Trijnie 
overnemen ????  
Bij belangstelling opgeven/aangeven bij 
het bestuur van de toneelvereniging:  
Coba Boer, Fenny Knijp of Hans Onstein. 



AKC ‘54 
 
Op dit moment is de wintercompetitie al weer 
een heel end gevorderd, De AKC teams doen 
het allemaal vrij goed, Het midweek team wint 
met regelmaat van de klok wedstrijden. De B’s 
en C’s maken net als afgelopen herfst weer 
kans op een kampioenschap. Met de D’s gaat 
het iets minder alhoewel zei ook regelmatig 
wedstrijden winnen. Hetzelfde geldt min of 
meer voor F 1, daar en tegen draait F 2 in de 
top van de competitie mee. 
 
Voor 21 juni a.s. staat ons wel bekende 
Pannenkoeken toernooi weer op de agenda. 
Inmiddels hebben we ook een begin gemaakt 
met de organisatie van ons jubileumjaar 2004. 
We proberen tal van evenementen te 
organiseren om het 50 jarige jubileum te 
vieren. 
 
Stichting Welzijn Aa en Hunze 
 
Voor jongeren van 12 t/m 23 jaar zijn er een 
aantal Jeugdsozen in de gemeente Aa en 
Hunze. Deze Jeugdsozen worden door en voor 
jongeren georganiseerd. Dit betekent dat er een 
bestuur is van jongeren en dat de activiteiten 
en bardiensten door jongeren zelf 
georganiseerd worden. Voor jongeren uit 
Anderen die hier graag eens een kijkje willen 
nemen, zijn de Jeugdsozen Paradise (Anloo) en 
Honk ’72 (Eext) de dichtstbijzijnde. Jeugdsoos 
Paradise is in Anloo, Kerkbrink 2 (boven in het 
dorpshuis) en is iedere vrijdagavond van 20.30 
uur tot 23.30 uur open. Jeugdsoos Honk ’72 is 
in Eext, Middenstraat 1 en is iedere 
vrijdagavond open van 20.00 uur tot 24.00 uur 
voor alle jongeren en iedere zaterdagavond is 
er een tieneravond van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Regelmatig worden er door de 
Jeugdsoosbesturen activiteiten georganiseerd, 
zoals bv. een filmavond, een dartcompetitie of 
een dropping. Via het Moesblad worden jullie 
hiervan op de hoogte gehouden. Tevens 
worden er in Anloo jongeren gezocht die het 
leuk vinden om in het bestuur van Jeugdsoos 
Paradise te gaan. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met de jongerenwerker, Madelon Ruiter, tel 
0592-262280 of 06-19682960. Kom eens 
gezellig een kijkje nemen in één van de 
Jeugdsozen en bepaal zelf of het wat voor je is! 
 
 

Toneelvereniging de Vriendenkring 
 
Het laatste weekend van januari ligt weer 
achter ons en dat betekent dat de jaarlijkse 
toneeluitvoering van de Vriendenkring er weer 
op zit. Wij, spelers en bestuur, kijken terug op 
twee geslaagde uitvoeringen en hebben zelf 
veel plezier beleefd aan de voorbereidingen en 
uiteindelijke uitvoeringen van de criminele 
komedie “de Overval”. Beide avonden werden 
goed bezocht (vergelijkbaar met andere jaren). 
Onze dank gaat uit naar een ieder die daar op 
een of andere wijze aan heeft bijgedragen (dus 
ook u als bezoeker/publiek). Onze bijzondere 
dank gaat uit naar Peter en Roel die een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 
voorbereidingen en de uiteindelijke 
uitvoeringen.   
De evaluatie heeft dinsdag 28 januari jl. 
plaatsgevonden en inmiddels is er een nieuwe 
leescommisie samengesteld die het stuk voor 
volgend jaar gaat voorbereiden. 
Helaas hebben een drietal trouwe spelers 
aangegeven te zullen stoppen, te weten Jan 
Kemker, Tineke Post en Gert Oostra. We 
vinden het allemaal erg jammer maar 
respecteren jullie beslissing. Nogmaals 
hartelijk dank voor jullie inzet en prettige 
samenwerking in de afgelopen jaren. 
 
OPROEP!!!!!!!!! 
 
Dat betekent dus dat de toneelvereniging 
dringend op zoek is naar NIEUWE SPELERS 
en dan met name MANNELIJKE SPELERS. 
Wie heeft er zin en tijd om het spelersteam van 
de toneelvereniging te versterken ????   
In verband met de voorbereidingen door de 
leescommisie graag uiterlijk 28 februari a.s. 
opgeven/aangeven bij de leden van het bestuur: 
Coba Boer, Fenny Knijp of Hans Onstein. 
 

Namens spelers en bestuur van de 
Toneelvereniging “de Vriendenkring” 

Hans Onstein 
 
 
 
 


