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  IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2004 TOEGEWENST !!    

 
Vereniging Dorpsbelangen 
 
Uitnodiging 
Op donderdag 19 februari 2004 wordt in 
Auberge St. Hubert om 20.00 uur de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen gehouden. 
Noteer de datum alvast in uw agenda.  
  
Verslagen 
Naar aanleiding van het verzoek uit de vorige 
vergadering zullen in het Moesblad van 
februari 2004 alvast de notulen van de 
jaarvergadering 2003 en het jaarverslag 2003 
gepubliceerd worden samen met de verslagen 
van de andere verenigingen (St. Oes Stee, 
CVV en de Jeugdcommissie Anderen). 
  
Agenda 
Vóór de pauze staat de gebruikelijke agenda op 
het programma (kort en krachtig), maar na de 
pauze zal, in samenwerking met Gerard 
Wezenberg (BOKD), de Werkgroep 
Dorpsomgevingsplan Anderen  
het eindresultaat van dit Dorpsomgevingsplan 
(DOP) presenteren. U was al over de 
voortgang van het DOP geïnformeerd in een 
speciale uitgave van het Moesblad van 
november 2003 en in het Moesblad van 
december 2003 was u uitgenodigd deel te 
nemen aan het ontwerpatelier. We hopen dat u 
nieuwsgierig zult zijn naar het document, 
waarin wordt aangegeven welke plannen er 
voor de toekomst van Anderen door u en de 
werkgroep zijn gemaakt. Het DOP zal worden 
geïntegreerd met de DOP's die de 
belangverenigingen van Anloo en Gasteren in 
de eerste helft van 2004 zullen realiseren. Deze 
drie gezamenlijke DOP's zullen worden 
aangeboden aan de gemeente, de provincie en 

de Voorbereidingscommissie Nationaal 
Landschap Drentsche Aa en dienen invulling te 
gaan geven aan het BIO-plan (Beheer-, 
Inrichtings- en Ontwikkelingsplan van het 
Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 
Drentsche Aa). 
  
U wordt allen van harte uitgenodigd. 
 
Magic Schoolbus 
 
Vooraankondiging   
Voor het derde achtereenvolgende jaar 
organiseert de Stichting Stroomdal 
Express/Magicschoolbus het Galadiner. 
De opbrengst van deze avond komt geheel ten 
goede aan de kas van de SSE/Magicschoolbus.  
Het Galadiner zal plaatsvinden op vrijdag 13 
februari a.s bij Auberge St. Hubert. 
Ook dit jaar is het bestuur er in geslaagd om 
Roel en Peter te strikken voor de verzorging 
van een, inmiddels bekend, geweldig diner. 
Het bestuur is er tevens trots op te melden dat 
de muzikale omlijsting van deze avond zal 
worden verzorgd door niemand minder dan 
Harry Sacksioni  (een van Nederlands 
bekendste gitaristen). 
Dit mag niet gemist worden!!! Noteert u dus 
alvast deze datum in uw agenda. 
In de loop van januari zult u, middels het 
Moesblad en andere media verder worden 
geïnformeerd. 
 
Zangkoor Anderen. 
 
Het zangkoor heeft repetitie op de volgende 
donderdagavonden: 
8 en 22 januari;  5 en 19 februari  
4 en 18 maart; 1 en 15 april 



Toneelvereniging “de Vriendenkring” 
  
Als eerste: Voor een ieder de beste wensen 
voor 2004 
 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari is het 
weer zover. In Auberge St. Hubert verzorgt 
Toneelvereniging de ”Vriendenkring” uit 
Anderen twee voorstellings-avonden. Met de 
versterking van een nieuwe speler (Heerco 
Koops), de terugkeer van een oude bekende 
(Luchinus Lesschen) en een nieuwe regiseusse 
(Margriet Koops), die het regisseursstokje 
heeft overgenomen van Trijnie ten Cate, zijn 
de leden in oktober weer enthousiast begonnen 
met de voorbereidingen op deze twee 
voostellingen.  
“Pas op voor de buren”is een vrolijk spel in 
drie bedrijven, geschreven door Hans van 
Wijngaarden. 
Na de uitvoering op vrijdag 30 januari zal de 
avond feestelijk en swingend worden 
voortgezet met medewerking van Drive-in 
show “Boernelis” uit Westerbork. Dat betekent 
dus swingen op muziek uit de jaren ’70, ’80 en 
‘90. 
Op zaterdagavond 31 januari zal de muzikale 
omlijsting worden verzorgd door, de voor 
iedereen bekende, heer en mevrouw Hollander. 
Tussen de drie bedrijven door vindt een 
verloting plaats. De opbrengst daarvan komt 
geheel ten goede aan de kas van de 
toneelvereniging. De entree bedraagt € 3,50 
p.p.; Donateurs hebben vrij entree. 
Dus, noteer alvast 30 en 31 januari in de 
agenda.  
U bent hierbij van harte uitgenodigd ! 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag  10 januari 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
G. Kamphuis en K. Albers 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Agenda 
19 januari: Jaarvergadering. Jan Regien laat 
video opnames zien. 
 
 
 
 

13 of 20 januari: Excursie naar de Rabo bank 
in Gieten. Deelnemers kunnen zich opgeven 
vóór 11 januari bij Anna Jobing (tel: 243075)  
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag 11 jan. 10.00 uur: Ds. L. Giethoorn uit 
Groningen. 
zondag 25 jan. 10.00 uur: Mevr. E.L.S. Tremming 
uit Donderen. 
 
Sportvereniging Gavas 
 
Ondanks de slechte weersomstandigheden op 
13 december j.l. hebben wij toch in een heel 
korte tijd al onze kerststerren en hyacinten 
kunnen verkopen. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
Omdat we door de voorraad heen 
waren konden we, tot onze spijt, niet meer bij 
iedereen langsgaan. 
Volgend jaar hopen we weer op uw support! 
 
ADSL in Anderen??? 
 
Anderen is op het gebied van snel internet nog 
steeds een gedeeltelijke witte vlek op de kaart 
en als het aan KPN ligt, blijft dit ook nog wel 
een tijdje zo. 
Gerald van der Sluijs wil daar iets aan doen, 
want hij heeft uitgevonden dat in Anderen een 
aantal huishoudens wel de mogelijkheid voor 
ADSL hebben, terwijl een groot gedeelte dit 
(zelfs in de nabije toekomst) niet zal kunnen 
krijgen. 
Dorpsbelangen wil daarom inventariseren hoe 
groot de interesse is voor ADSL in Anderen.  
Als u belangstelling heeft, laat dit dan vóór 
aanstaande maandag (via Gerald tel. 243279) 
aan Dorpsbelangen weten, zodat een zo groot 
mogelijk pakket verzoeken naar de gemeente 
gestuurd wordt in de hoop dat het college druk 
zal uitoefen op KPN om ook in Anderen 
ADSL voor alle inwoners mogelijk te maken. 
 


