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Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1 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.
Maandag 20 februari is onze volgende
bijeenkomst. Jantien Huizinga komt vertellen
over Yakult, dit is een drankje met probiotica.
Koffiedames zijn Hennie Slijkhuis en Margreet
Steen.
Maandag 13 maart gaan we naar Eext voor
onze gezamenlijke avond. Het shantykoor uit
Rolde verzorgd de avond. Wie nog mee wil
kan zich opgeven bij Anna Jobing, tel. 243075

Vereniging Dorpsbelangen.
Op woensdag 22 februari a.s. houden wij onze
jaarvergadering in Auberge St. Hubert. Wij
nodigen u hierbij uit om daarbij aanwezig te
zijn.
De agenda en de diverse verslagen zijn als
bijlage aan het Moesblad geniet.
Het Dorps Omgevings Plan van Anderen is
(eindelijk) gereed. Vers van de drukker ligt er
een exemplaar voor u klaar tijdens de
jaarvergadering.

Creatief Anderen.
Maandag 13 februari om 9.15 uur gaan we in
Oes Stee kaarten maken. De bijdrage voor
koffie/thee en materiaal is € 5.00. Iedereen is
welkom. Voor zover mogelijk meenemen:
snijmat, hobbymesje, liniaal, potlood en klein
schaartje. Opgave bij Grietje Dries, tel. 242807
of Thallina Udding, tel. 241330.

Stichting Volksvermaken Anderen
Rommelmarkt
Zaterdag 22 april
organiseren
wij
een
rommelmarkt. Spullen die u hiervoor aanbiedt
kunt u ‘s morgens voor 10 uur aan de weg
zetten. Deze komen wij dan bij u ophalen. We
nemen echter geen heel grote dingen zoals
bankstellen e.d. mee. De spullen die niet

worden verkocht zullen wij afvoeren. Mochten
er vragen zijn kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met een van de bestuursleden. De
rommelmarkt begint om 13 uur.
Zomerfeest
Het zomerfeest van 2006 zal worden
gehouden op 9, 10 en 11 juni. We hopen een
leuk programma in elkaar te hebben gezet. In
een van de komende weken zal het
programmaboekje weer bij u in de bus vallen.
Positie vacant
Heb je organisatorische en/of creatieve
talenten en lijkt je het leuk om ons stichting
volksvermaken team te komen versterken
nodigen we je van harte uit om contact te
zoeken met Erik Bakker (tel: 241403), zodat
Erik tijdens de komende jaarvergadering het
stokje kan overgeven.

AKC ‘54
Op zaterdag 11 februari 2006 wordt onze
jaarlijkse playbackavond weer gehouden.
Aanvang 19:30 uur in Oes Stee te Anderen.
Iedereen is van harte welkom.

Sportvereniging Gavas.
Jaarvergadering.
Gavas nodigt haar leden uit voor het bijwonen
van de jaarvergadering bij Café PopkenHollander op dinsdag 14 februari om 20.00
uur.
Gymnastiekuitvoering
Leden, familie en bekenden zijn van harte
welkom op de jaarlijkse gymnastiekuitvoering
op zaterdag 25 maart in Café PopkenHollander. De zaal is vanaf 18.30 uur open.
Het thema is dit jaar De Musical ABBA
met Mamma Mia.
Voor wie wil is er gelegenheid om een prijsje
mee te nemen voor de verloting.

Zie voor meer informatie www.gavas.tk

Hervormde Gemeente Eext, Anderen
en Eexterzandvoort
Kerkdiensten:
5 feb. 10 uur: Ds. B. Janssens Fennema
19 feb. 10 uur: Mw. T. Steenhuis Muntendam
5 maart: 10 uur: Ds. B. Janssens Fennema
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof
22 te Eext, tel. 263169 of voor pastorale zorg:
B. Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593592427.

Vrienden van de Eexterkerk.
In het derde weekend van januari houden de
Vrienden van de (restauratie van) de
Eexterkerk een grote actie: iedere huishouden
van Eext, Anderen en Eexterzanvoort krijgt
een envelop met inhoud: te ontvangen en
vervolgens om er wat mee te doen. Een
acceptgirokaart en een brief. In die brief
precies wat er gebeurd is en gaat gebeuren

met de Eexterkerk. Hoe het zit met de
restauratie, dat er uiteraard veel subsidie is
verleend door allerlei instanties en dat de
Hervormde Gemeente zelf natuurlijk ook
bijdraagt, maar dat er nog aardig wat bij moet.
Dat er veel gaat gebeuren in en met het
kerkgebouw. Natuurlijk de diensten, maar ook
tentoonstellingen, lezingen, concerten (niet van
die hele grote, maar toch…). Veel voor heel
veel mensen, door heel veel mensen. De kerk
is toch een monument in het dorp en daar
moet je zo veel mogelijk gebruik van maken,
letterlijk en figuurlijk.
Die girokaart: komt op een tijd die niet voor
iedereen handig is. Alles is al duur genoeg,
maar alle beetjes helpen, of u nou twee euro
overmaakt, of twintig, of tweehonderd,
nogmaals: alle beetjes helpen. De Kerstmarkt
was al een groot succes, ruim 1300 euro
inmiddels, maar er is heel veel meer nodig,
minstens het tienvoudige.
Kijk maar wat u kunt, vanaf 19 januari worden
de enveloppen huis aan huis bezorgd.
Alvast van harte bedankt.

locatie:
datum:

Agenda voor de Jaarvergadering
Auberge Saint Hubert
22 februari 2006 om 20.00 uur

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Verslag Jaarvergadering van 23-02-2005.
Jaarverslagen 2005
I. Dorpsbelangen
II. Commissie Jeugdactiviteiten Anderen (C.J.A.)
III. Stichting Volksvermaken Anderen
5. Financiële verslagen 2005.
I. Dorpsbelangen
II. Commissie Jeugdactiviteiten Anderen
III. Stichting Volksvermaken Anderen
IV. Stichting Oes Stee
6. Verslag van de Kascommissie
I. Dorpsbelangen en de Commissie Jeugdactiviteiten Anderen.
II. Stichting Volksvermaken Anderen
III. Stichting Oes Stee
7. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
I. Tjapko Uildriks is aftredend lid voor kascommissie Dorpsbelangen.
II. Jan Oostra is aftredend lid voor de kascommissie Oes Stee.
8. Bestuursverkiezing Dorpsbelangen
I. Hennie Slijkhuis is aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat stelt het
bestuur Geertje Enting voor.
II. Jakob Bos is aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat stelt het bestuur
Jan Kemker voor.
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris tot 24 uur voor de aanvang
van de vergadering.
9. Bestuursverkiezing S.V.A.
I. Erik Bakker treedt af en deze vacature is vacant
II. Jeanette Brunsting treedt af. Haar plaats wordt ingenomen door Coba Boer.
10. Plannen voor 2006.
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering
Pauze
Na de pauze zal dhr H.J. Vos, contactambtenaar van de gemeente Aa en Hunze en dhr. K. Rotteveel,
clustercoordinator en beleidsmedewerker groen van de gemeente Aa en Hunze, spreken. Zij zullen
onder meer vertellen over het gemeentelijk groenbeleid en de daarbij horende zaken.

Jaarverslag 2005.
Bestuurssamenstelling
Janna Speelman:
Egbert Regien:
Jacqueline Lesschen:
Dick van der Es:
Hennie Slijkhuis:
Jacob Bos:
Roelie Smelt:

Voorzitter
Vice Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

2008
2005
2007
2007
2006
2006
2008

aftredend en herkiesbaar
aftredend en herkiesbaar
aftredend
aftredend en herkiesbaar
aftredend
aftredend en niet herkiesbaar
aftredend en herkiesbaar

Vergaderingen
Jaarvergadering in Auberge St. Hubert op 23 februari bezocht door 32 personen. Na de pauze doet
Emiel Galetzka van het waterschap Hunze en Aa’s een presentatie over de taken, wensen en
werkzaamheden van het waterschap in ons gebied.

Bestuursvergaderingen
In 2005 zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden. In de vergadering van maart is afscheid genomen
van Pauline van der Sluijs. In deze vergadering was Roelie Smelt voor het eerst als bestuurslid
aanwezig.
Overleg met Anloo en Gasteren
Het jaarlijkse overleg met de drie dorpen is dit seizoen erg laat gehouden. We zijn op 18 januari 2006
naar Gasteren gegaan en daar het overleg gehad. Van alle dorpen waren er afgevaardigden en er is
gepraat over allerhande onderwerpen.
Overleg met de gemeente Aa en Hunze
Twee keer was er contact met de contactambtenaar van de gemeente. Tevens is de
contactambtenaar, dhr. Vos, bij ons op bezoek geweest tijdens een bestuursvergadering.
Overleg met de B.O.K.D.
De voorjaarsvergadering van de BOKD is bezocht.
Voortvloeiend uit het DOP van de drie dorpen Anderen, Anloo en Gasteren is er een overleg op gang
gekomen over het gebruik van de div. dorpshuizen. Een bijeenkomst daarover is door het bestuur van
Dorpsbelangen bezocht.
Verder is er een vergadering van het Nat. Beek- en Esdorpen Landschap bezocht.
Evenementen
Neutie Schiet’n
Traditioneel werd op 1e Paasdag, i.s.m. de S.V.A., het Neutie Schiet’n georganiseerd. De deelnemers
gingen weer langs drie boerderijen, alwaar men op de deel “dik en dun” kon gooien.
Paasvuur
Ook dit jaar was er weer een grote paasbult. Niet zoals gebruikelijk aan de Anloërweg, maar dit jaar
op een weiland langs het fietspad naar Rolde. Op 2e Paasdag werd het bijeengebrachte hout, onder

grote belangstelling, en onder het genot van gekookte eieren en chocolade-eieren, aangestoken door
Janna.
Dauwtrappen
Op Hemelvaartdag zijn we, net als vorig jaar, gaan dauwtrappen. Met de gids Jans Speulman is een
prachtige tocht over zijn landgoed gemaakt. Het einde van de tocht was in de kantine op de ijsbaan.
Hier werd het ontbijt verzorgd voor de deelnemers.
Sport en Speldag i.s.m. S.V.A.
Op 28 augustus waren de sportieve dorpsgenoten op het korfbalveld aanwezig voor het
stratenvolleybaltoernooi en voor de spelletjes. Ondanks de matige opkomst was het een gezellige dag
met in de middagpauze een barbequelunch.
Drentse Fietsvierdaagse
Dit jaar liet de Drentse Fietsvierdaagse Anderen links liggen. Daardoor waren er geen activiteiten.

Jaarverslag 2005 Commissie Jeugdactiviteiten Anderen
Op 2 maart heeft een nieuwe commissie de documenten via Dorpsbelangen ontvangen. De nieuwe
commissie bestaat uit Marjan Luis, Coba Boer, Jantje Regien en Lucy Komdeur. Er is afgesproken dat
in elk geval jaarlijks het traditionele palmpasen en sinterklaasfeest georganiseerd wordt. Voor
palmpasen hebben de kinderen zich op 20 maart met de versierde stok verzameld bij Oes Stee. Dit
jaar zijn wij niet op de kar gegaan maar lopend onder begeleiding van 2 paashazen en de boerhoorn
door het dorp. Onderweg krijgen de kinderen door diverse dorpsgenoten iets lekkers aangeboden. Dit
wordt door iedereen gewaardeerd.
Op zaterdagmorgen 16 juli hebben wij de 2 doelen op het sportveld middels gekostumeerd voetbal
ingebruik genomen. Alle jongens en meisjes hebben na afloop een medaille ontvangen. De beker voor
de beste penaltyschutter is gewonnen door Jerry v.d. Houwen.
De beker is beschikbaar gesteld door Koos Komdeur van Glastech b.v.
Ook Sinterklaas is dit jaar weer in Anderen geweest en wel op zaterdagmiddag 12 november. Alle
kinderen zaten in Oes Stee op de Sint en zijn Pieten te wachten. Nadat de Sint met een aantal
kinderen heeft gesproken en wij met z’n allen liedjes hebben gezongen kregen de kinderen allemaal
iets lekkers mee naar huis en vertrok de Sint.
De speeltuin wordt onderhouden door de gemeente met ondersteuning van de omwonenden die ook
regelmatig het gras maaien en de heg knippen zodat de speeltuin netjes blijft.

Jaarverslag Stichting Volksvermaken Anderen van 1-1-2005 tot 1-1-2006
Vergadering 22 februari 2006
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:
Eelco Hagendijk
lid
aftredend 2009
Jos Terken
lid
aftredend 2008
Hilda Boerma
penningmeester
aftredend 2007
Jeanette Brunsting
secretaris
aftredend 2006
Erik Bakker
voorzitter
aftredend 2005
Neutie Schiet’n
Op eerste paasdag, 27 maart, werd er door Dorpsbelangen “het neutie schiet’n” georganiseerd. Hierbij
werd door enkele mensen van de stichting volksvermaken assistentie verleend.

Zomerfeest
Op 3, 4 en 5 juni was het zomerfeest. We hebben dit wederom in de succesformule van de afgelopen
jaren gegoten: de zeskamp. Het aantal deelnemers was opnieuw zeer groot; ongeveer 140 mensen
streden in het weekend om de overheerlijke slagroomtaart.
Op vrijdagavond werd begonnen met klootschieten en kaarten. Het was nog even twijfelachtig of de
klootschieters van start konden vanwege onweer, maar gelukkig waaide de bui snel over en konden
ze op pad.
Zaterdagmiddag was er een voorstelling door het poppenkasttheater Rensje’s Ronzebons. De
kinderen hebben genoten van de spannende verhalen over Japie Apie en het spook. Aansluitend
vond de playbackshow voor de jeugd plaats.
Op zaterdagavond werden er enkele onderdelen van de zeskamp (trekkerdrukken, horizontaal kratten
stapelen, Jeu de Boules, stoelendans) afgewerkt. Jammer genoeg kon de altijd voor vermaak
zorgende playbackshow voor ouderen vanwege te weinig deelname dit jaar wederom niet
plaatsvinden. Hiervoor in de plaats moest elke ploeg een team afvaardigen voor Hints, waaraan door
de deelnemers fanatiek werd deelgenomen. Daarna was er feest met live muziek van New Light.
Zondagmiddag werd de zeskamp afgesloten met een estafetterace, reuzensjoelbak, kegelvoetbal en
een behendigheidsparcours. Als winnaar kwam het team van ploegleider Margriet Koops uit de bus.
Het hele weekend was de familie Hoesman weer aanwezig met de kermisattracties om de mensen te
vermaken en met de snackwagen voor de inwendige mens.
Mede door een enorme deelname en de gulle hand van de nodige sponsoren kunnen we terugkijken
op een zeer geslaagd zomerfeest.

Sport en Speldag
Op 28 augustus werd er samen met Dorpsbelangen de jaarlijkse sport en speldag met het
stratenvolleybaltoernooi gehouden. De lunch tijdens de middagpauze werd verzorgd door Dick. Als
jongste deelnemer ooit won Erik Boerma de spelletjes, en de ploeg van combinatie Nijend/Oldend
mocht de beker in ontvangst nemen als winnaar van het volleybal.

Klootschieten
Op 2 september hadden we de jaarlijkse klootschietavond georganiseerd. Een team van de
Gevelakkers had het minst aantal worpen en was derhalve de winnaar.

