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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. 

 
 

 

Kopij voor het Moesblad 
 
Attentie!!!!!! 

In verband met vakantie van Gert Olieman 
dient de niet per e-mail aangeleverde kopij 
voor de juni en juli uitgaven van het Moesblad 
te worden aangeleverd bij Ruud v.d.Houwen, 
Nijend 8. 
Alle andere kopij kan op het thans in gebruik 
zijnde e-mailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Let op 

Extra ledenvergadering 15 juni 2006 om 19.45 
uur in Oes Stee. De vergadering zal gaan over 
de uitslag van de enquête over het 
voortbestaan van afdeling Anderen. 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Zaterdag 10 juni opening vanaf 1 uur (zie 
uitnodiging)  
Zondag 11 juni feestelijke dienst 14.30 uur Ds. 
B.Janssens-Fennema 
Zondag 25 juni 10.00 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: Ds. B. Janssens-Fennema te 
Hooghalen, tel. 0593-592427. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Op zaterdagmiddag 8 juli a.s. organiseren wij 
voor alle kinderen van de basisschool een 
speurtocht. Er is een route voor groep 1 t/m 
groep 3 en voor groep 4 t/m groep 8. 
Willen jullie meedoen geef je dan voor 25 
juni a.s. op bij Coba Boer (243089)  

of bij Marjan Luis (243474). 
Jullie worden dan op 8 juli om 15.00 uur bij 
Oes Stee verwacht.  
Wij hopen dat jullie allemaal meedoen. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
Coba, Marjan, Lucy, Jantje 
 
Stichting Stroomdal 
Express/Magicschoolbus 
 
Potgrondactie groot succes !!! 

De potgrondactie, in april georganiseerd 
door diverse vrijwilligers van de Stichting 
Stroomdal Express/Magicschoolbus, is een 
groot succes geworden. 
Over de 3 dorpen Anloo, Gasteren en Anderen 
zijn in totaal 550 zakken van 40 liter verkocht. 
De netto-opbrengst bedroeg dan ook ruim 
€ 500,-. 
Langs deze weg willen wij U bijzonder hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage. Mede door uw 
bijdrage kunnen de beide schoolbusjes weer 
een tijdje vooruit. 
Ook willen wij alle mensen bedanken die deze 
actie mede mogelijk hebben gemaakt door een 
actieve en ondersteunende bijdrage tijdens de 
levering op zaterdag 29 april jl.   
Onze bijzondere dank gaat uit naar 
Tuincentrum en Hoveniersbedrijf 
Smeenge uit Balloo die de potgrond voor 
een gunstige prijs ter beschikking heeft 
gesteld. Vanwege dit succes zal de 
potgrondactie volgend jaar worden herhaald, 
zij het dat de actie dan medio maart 
georganiseerd zal gaan worden. 
Nogmaals, hartelijk dank !. 
  
Stichting Stroomdal Express/Magicschoolbus 
  
  



Stichting Volksvermaken Anderen. 
 
Zomerfeest 

Komend weekend is het alweer zover. 
Vrijdagmiddag vanaf ca. 17.00 uur is de 
patatkraam van Hoesman geopend. Om 19.00 
uur gaan we van start met de eerste 
onderdelen van de zeskamp, namelijk kaarten 
en klootschieten. 
 
Op zondagmiddag begint het programma om 
13.30 uur!!! 
Op zondagmiddag willen we het programma 
graag om 15.00 uur afsluiten, zodat we met z'n 
allen in het café voetbal kunnen kijken! 
Het zal voor iedereen goed zichtbaar zijn!!! 
 
Rommelmarkt 

De verkoop tijdens de rommelmarkt is weer 
succesvol verlopen. De opbrengst van de 
rommelmarkt is  € 482,46 en zal worden 
gebuikt om de activiteiten van het zomerfeest 
te bekostigen. 
Alsnog hartelijk dank voor een ieder die z’n 
steentje heeft bijgedragen, in welke vorm dan 
ook. 
  
Stichting Welzijn Aa en Hunze 
 
Oproep vanuit kinderwerk 

Zoals u waarschijnlijk weet, organiseert het 
Kinderwerk van Anloo, Anderen en Gasteren 
ongeveer vier keer per jaar een activiteit voor 
de kinderen van de basisschool. Het 
kinderwerkteam, dat werkzaam is onder de 
vlag van Stichting Welzijn Aa en Hunze, 
bestaat momenteel uit vijf enthousiaste 
inwoonsters van de drie dorpen. Met ingang 
van het nieuwe schooljaar zal Bea Tiems na 
zich veertien jaren als vrijwilligster voor het 
kinderwerk ingezet te hebben, stoppen met 
haar functie als penningmeester. Om de 
activiteiten voor de kinderen in het dorp voort 
te kunnen zetten, is het kinderwerk op zoek 
naar enthousiaste, creatieve vrijwilligers die 
het team willen versterken. Lijkt het u leuk om 
een aantal keren per jaar een activiteit te 
organiseren, om een functie als 
penningmeester te bekleden of wilt u eerst wat 
meer informatie, dan kunt u contact opnemen 
met Fia Nijveen  273594.  
 
 
 
 
 


