Het Moesblad
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen.
nr. 42 november 2004.
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.

NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen.
Oud papier
Het oud papier wordt zaterdag 13 november
opgehaald.
Helpers zijn:
H. van Balen en H. van Diepen
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn,
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
Opbrengsten collectes.
De in 2004 gehouden collectes kenden de
volgende opbrengsten:
Reumafonds € 153,43; Hartstichting € 154,49
Astmafonds € 102,55 Kankerbestrijding €
183,28 Verstandelijk gehandicapten € 121,00
Alle collectanten en gevers zeggen wij
hartelijk dank!

Boermarke Anderen.
Boermarke en Plattelandsvrouwen nodigen u
uit voor de jaarlijkse gezellige avond welke zal
worden gehouden op vrijdag 19 november a.s.
De aanvang van de avond is 20 uur in café
Hofsteenge te Rolde
Het programma bestaat uit Hollandse spelletjes
gevolgd door een warm- en koud buffet. De
kosten zijn € 20.00 p.p. incl. eten en drinken.
Opgave kan t/m 14 november bij T. Jobing. tel.
243075
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op
woensdag 8 december, aanvang 20 uur in
Auberge St. Hubert. De agenda volgt.

IJsvereniging Kleuvenveen.
Vrij schaatsen in de Smelt.
Op de volgende data kan er weer geschaatst
worden. Op vertoon van u lidmaatschapskaart

heeft u gratis toegang
Smelt in Assen.
13 November 2004
30 December 2004
5 Maart 2005

tot de kunstijsbaan de
van 17.00 – 19.00 uur.
van 17.00 – 19.30 uur.
van 17.00 – 19.00 uur.

Sinterklaas komt in Anderen!
Nog even en Sinterklaas komt weer ons land
een bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn
lijstje. Zaterdag 13 november zal hij om
ongeveer 14.00 uur in Oes Stee zijn. Het is dan
natuurlijk leuk als er veel kinderen op hem
staan te wachten. Sinterklaas vindt het fijn om
cadeautjes te geven, maar hij vindt het ook erg
leuk om mooie tekeningen of plaksels te
krijgen. Dus kinderen doe je best.
Voor de ouders geldt hetzelfde verzoek als
vorig jaar: graag vóór 10 november a.s. een
aantal bijzonderheden over je kind voor
Sinterklaas in leveren bij Coba Boer,
Hagenend 7. Dan kan het nog op tijd bij
Sinterklaas zijn.

Hervormde Gemeente Eext, Anderen,
Eexterzandvoort
Preekbeurten
Zondag 7 november geen dienst. omdat het
kerkkoor van Eext in de kerk van Gieten zingt
vervalt deze dienst.
21 nov. 10 uur Mevr. T. Steenhuis Muntendam
5 dec. 10 uur Mevr. B. Jansens-Fennema
Hooghalen
Ouderenmiddag
De ouderenmiddag van 27 oktober was weer
een geslaagde middag.
Aanspreekpunt
voor
pastorale
zorg,
begrafenissen of crematies is de heer R.
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169

Stichting Hendrik van Boeijen
Op 11 oktober waren zo’n veertig mensen,
dorpsbewoners en mensen die bij Stichting
Hendrik van Boeijen werken, bij elkaar in
OES STEE. Onderwerp van gesprek: het
verkennen van de kansen en mogelijkheden
voor de toekomstige bewoners en
werkenden van Nijend no. 18.
Na een korte uitleg van Dick van der Es over
het Dorpsontwikkelingsplan, gaf Anne van der
Veen, manager bij Hendrik van Boeijen, in
vogelvlucht de beweging aan, die in Nederland
in
de
gehandicaptensector
volop
in
ontwikkeling is. Namelijk dat mensen met een
verstandelijke beperking niet apart op een
afgesloten terrein zouden moeten wonen en
werken maar, voor wie het kan, midden tussen
‘gewone’mensen, midden in de maatschappij!
Aansluitend vertelde Anne over de plannen die
Hendrik van Boeijen heeft voor de boerderij:
een plek om te wonen en te werken voor onze
cliënten die ‘iets hebben’ met het boerenleven.
Die dolgraag willen wonen in een dorp of
willen werken op een boerderij of in de natuur.
Een aantal aanwezigen maakten van de
gelegenheid gebruik om vragen te stellen of
bedenkingen te uiten. Middels het schrijven
van steekwoorden op gele briefjes die op een
groot vel konden worden geplakt, konden
aanwezigen ook hun ideeën kwijt. Een
levendige avond was het resultaat.
Het was erg fijn om te merken dat er niet
zozeer veel bedenkingen waren, als wel de
behoefte om meer te weten over
gehandicapten. Veel aanwezigen willen graag
meer informatie over mensen met een
verstandelijke beperking en hoe je daar mee
om kunt gaan. We geven daar natuurlijk graag
gevolg aan.
Voor een aantal mensen met een specifieke
belangstelling wordt een bezoek aan een
vergelijkbare woonboerderij georganiseerd en
ook gaan een aantal mensen mee op bezoek ‘in
het veld’ om te zien hoe, en welke
werkzaamheden
worden
verricht
door
gehandicapten die in het landschapsonderhoud
werken.
Voor iedereen die dat wil organiseren we
opnieuw een avond in Anderen, met een

informerend karakter. Een avond waarin,
mensen van Hendrik die dagelijks met
gehandicapten werken, maar wellicht ook
degenen die de bezoeken hebben afgelegd, u
kunnen voorlichten over verstandelijke
beperkingen en hoe je daar mee om kunt gaan.
Een nadere aankondiging hierover volgt in een
volgend Moesblad.
Hopelijk tot ziens in het dorp of op een
volgende bijeenkomst !
Mocht U vragen hebben dan kunt u altijd
contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijk groet, mede namens de
Vereniging Dorpsbelangen, Nicolette de Heij
(Projectleider) tel: 06– 16 656 336

Bladbak in Anderen.
Bladbakken
In de kernen van de dorpen worden op een
aantal centrale plaatsen bladbakken geplaatst;
voor Anderen is de bak op ’t Loeg gepland De
inwoners kunnen hier blad storten. De
bladbakken zijn alleen bedoeld voor blad, dus
geen takken, stobben en andere zaken.
Wanneer herhaald ongewenste zaken worden
aangetroffen, zal de gemeente de bladbak
verwijderen.
De bladbakken worden vanaf week 43
geplaatst en voor het eind van het jaar weer
verwijderd. Door verhuizing van Openbare
Werken is men in tijdnood gekomen en zijn de
bladbakken nog niet overal geplaatst.
Iedere bladbak wordt wekelijks geleegd. Op de
bak komt een informatiebordje met een
telefoonnummer voor het melden van illegaal
gebruik, en vernielingen.
Verzamelplaatsen gecreëerd door bewoners
Het komt voor dat er door inwoners zelf
locaties en/of bladbakken worden gefabriceerd.
Het is de bewoners toegestaan om voor de
bladruimingsronde het blad te deponeren
(aanbieden) in de berm. Deze verzamelplaatsen
worden opgeruimd in één van de twee
ingestelde bladruimingsrondes. Ze worden niet
meegenomen in de wekelijkse cyclus van
leeghalen van de bladbakken.
Meer info: www.aaenhunze.nl onder de
rubriek ”Leefomgeving en Veiligheid”

