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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.59 april 2006. 
 

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand. 
Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd,  

vóór de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief,  
bij Gert Olieman, Gevelakkers 22, Anderen, e-mailadres: moesblad@anderen.info 

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
 

 

ATTENTIE!!! 
 
Kopij voor het Moesblad 
Met ingang van heden dient alle kopij voor 
het Moesblad verzonden te worden naar het 
E-mailadres: moesblad@anderen.info  
of afgeleverd te worden aan het adres: 
Gevelakkers 22. 
 
NBvP Vrouwen van Nu  
afd. Anderen. 
 
Maandag 24 april is er een bijeenkomst in  
Oes Stee, aanvang 19.45 uur. 
Het ééndags bestuur verzorgt deze avond die 
weer fijn beloofd te worden. 
De koffiedames zijn Freddy Kamphuis en 
Wennie Boelens 
 
VOORJAARSACTIE  POTGROND 
(gratis thuis bezorgd)!!!!!! 
t.b.v.de Stichting Stroomdal 
Express/Magicschoolbus  
 
Beste inwoner, 
 
Zoals u wellicht wel weet rijden de 
Magicschoolbusjes alweer voor het 5e  jaar 
dagelijks heen en weer tussen de dorpen 
Anderen, Gasteren en Anloo. Dit is tot op 
heden altijd zonder noemenswaardige 
problemen verlopen.  
Om de busjes rijdend te houden en zodoende 
het georganiseerde schoolvervoer in stand te 
houden, vraagt, naast de ouderbijdrage van de 
deelnemende ouders, elk jaar weer om extra 
financiën.  
 
Naast de sponsoring op de busjes, de 
inkomsten uit het gymvervoer organiseerde de 
Stichting diverse andere activiteiten als: het 
galadiner en de oliebollenactie. 
 
 
 

Dit jaar organiseert de Stichting Stroomdal 
Express een huis aan huis 
POTGRONDVERKOOPACTIE !!!! 
De lente is aangebroken, de temperatuur 
aangenamer en dus wordt het tijd om de tuin 
in te gaan om te potten en te planten!! 
Potgrond is dan onmisbaar! 
Wat gaat er gebeuren: 

Tussen 8 en 11 april a.s. treft u een 
opgavestrook aan in de brievenbus. Hierop 
kunt u invullen hoeveel potgrond u wilt hebben 
(de prijzen staan er dan bij vermeld).Er worden 
zakken aangeboden van 40 kilo. 

Tussen 15 en 18 april a.s zullen de 
opgavestroken huis aan huis worden 
opgehaald (zorgt u dan dat de strook is 
ingevuld met hoeveelheid, naam en adres). 
Het te betalen bedrag wordt dan ook geïnd.!!! 
Op zaterdag 29 april zal de potgrond 
GRATIS bij u worden afgeleverd. U hebt dan 
al betaald, dus u hoeft niet per se thuis te 
blijven. 
 
Kortom: een actie waarbij u enerzijds de 
Stichting Stroomdal/Magicschoolbus 
ondersteunt, anderzijds voor u het gemak van 
gratis thuisbezorgde potgrond!! 
 
STEUN DE SCHOOLBUSJES EN  
BESTEL STRAKS POTGROND. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Namens de Stichting Stroomdal 
Express/Magicschoolbus, 
 
werkgroep sponsoractiviteiten: 
Marjan Luis,Tineke Post, Eileen Mantouw, 
Herbert Rietmulder en Hans Onstein
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Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Zondag 9 april is het Palmpasen. Net als vorig 
jaar is het de bedoeling dat de stok thuis 
versierd wordt.  
Jullie worden om 10.30 uur in Oes Stee 
verwacht. Vandaar gaan we vanaf 11.00 uur 
lopen via de Gevelakkers, ’t Loeg met als 
eindpunt Oes Stee.  
We vinden het erg leuk als er weer veel 
mensen komen kijken naar onze prachtige 
stokken.  
 
Korfbalvereniging Akc’54 Anderen 
 
Op 2e paasdag 17 april organiseert Akc’54 
weer het paaseieren zoeken op het sportveld 
in Anderen. Het begint om 11.00 uur. Het is 
bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. 
 
 
PAASBRODENACTIE 2006 
 
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
peuterspeelzaal "Ukkie" ook dit jaar de 
Paasbrodenactie. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de peuterspeelzaal “Ukkie” te 
Gasteren waar de peuters uit de dorpen 
Anderen, Anloo en Gasteren 2 dagdelen per 
week naar toe gaan. Het geld wordt besteed 
aan o.a. nieuwe materialen voor de peuters. 
Met het meedoen aan deze actie ondersteunt 
u daarmee dus de peuters van uw dorp. 
 
De prijs voor een paasbrood (met of zonder 
spijs) is 3,50.  
Een briefje met bestelbon wordt huis-aan-huis 
bezorgd. Mocht u geen briefje hebben 
ontvangen en toch een bestelling willen 
plaatsen dan kunt u contact opnemen met 
Jantje Regien T: 24 32 28(Anderen), 
Alytje Mulder T: 231444(Gasteren) en 
Hanne Beumer T: 274090 (Anloo). 
In week 14 (ma. 3 t/m do. 6 april) komen we 
uw bestelling ophalen. De paasbroden 
worden op do. 13 of vr. 14 april  bezorgd. 
 
Wij wensen u alvast fijne paasdagen. 
Oudercommissie en leidsters peuterspeelzaal 
"Ukkie" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsbelangen 
 
Neutie Schiet’n 
 
Ook dit jaar organiseren we weer het 
traditionele Neutie Schiet’n. Op 16 april  
(1e Paasdag) kunt u inschrijven in Auberge 
St. Hubert vanaf 13.30 uur. Hier is rond 
15.30 uur ook de prijsuitreiking. De inleg 
bedraagt € 1.00 p.p. De basisschoolkinderen 
doen gratis mee! 
 
Paasbult 
 
Bij gunstige weersomstandigheden zullen we 
ook op 2e Paasdag de paasbult weer in de 
brand steken. Dit jaar wordt de bult 
opgebouwd in de Koelanden op het land met 
het ooievaarsnest. 
Op vrijdag kunt u uw snoeihout brengen 
tussen 13.00 en 16.00 uur en op zaterdag van 
9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur. Het zal 
inmiddels wel bekend zijn: er mag geen 
geverfd hout op de bult, ook spijkers, 
schroeven etc. mogen niet in het hout zitten, 
en stobben hebben we ook liever niet op de 
bult, omdat ze erg slecht branden. De bult zal 
in vlammen opgaan rond 20.00 uur. 
 
Donatie aan de Eexter kerk. 
 
Op de jaarvergadering van februari j.l. vroeg 
Geert Liebe aan het bestuur een bijdrage voor 
de restauratie van de kerk. Wij hebben 
besloten een bedrag van € 100.00 te doneren. 
 
Dauwtrappen. 
 
Iets verder weg op de kalender, maar toch iets 
om op te schrijven. Op Hemelvaartdag (25 
mei) gaan we met een aantal uitgeslapen 
mensen dauwtrappen. Onder leiding van een 
gids maken we weer een tocht. Onderweg 
wordt u getrakteerd op koffie / thee en na de 
wandeling wordt het ontbijt geserveerd in de 
kantine van de ijsbaan. Wij hopen op een 
goede opkomst!
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Geboren 

 
Esther en Marius 

zijn héél blij  
met de geboorte  

op 17 maart  
van hun zoon Emiel. 

Hartelijk bedankt voor de leuke 
kaartjes en presentjes ! 

 
 
STICHTING VOLKSVERMAKEN 
ANDEREN  
 
Rommelmarkt  
  
Zaterdag 22 april organiseren wij een 
rommelmarkt. Spullen die u hiervoor aanbiedt 
kunt u voor 10 uur aan de weg zetten. Wij 
zullen die dan ophalen. Heel grote dingen 
zoals bankstellen e.d. nemen we niet mee.  
Mochten er nog vrijwilligers zijn om te helpen, 
neem dan contact met ons op.                       
De rommelmarkt start om 13 uur.  
  
Zomerfeest  
  
Afgelopen week heeft u het 
programmaboekje voor het komende 
zomerfeest in de bus gekregen. In het 
programmaboekje vindt u een 
inschrijfformulier. In de week van 10 april 
komen wij het ingevulde briefje weer bij u 
ophalen. Inleveren bij een van de 
bestuursleden (zie omslag boekje) mag 
natuurlijk ook!  
 
Creatief Anderen 
 
De fietsers van de rijwielvierdaagse komen dit 
jaar weer door ons dorp. Er is dus weer werk 
aan de winkel! 
Welke creatievelingen willen ons maandag 
10 april a.s vanaf 09.15 uur helpen met het 
maken van kaarten en andere dingen. 
Opgave bij Jannie Liebe tel. 241503 of  
Margriet Koops tel. 350387. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten: 
9 april: 10 uur Palmzondag Ds. B.Janssens-
Fennema 
14 april: 19 uur Goede Vrijdag Ds. 
B.Janssens-Fennema 
16 april: 10 uur 1e Paasag Ds. B.Janssens-
Fennema 
23 april: 10 uur R. van Til-Hogeveen 
4 mei: 19.15 uur Dodenherdenking 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman,  
Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 of  voor 
pastorale zorg: B. Janssens-Fennema te 
Hooghalen, tel. 0593-592427 
 


