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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.66 november 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. 

 
 
NBvP Vrouwen van Nu 
Afd. Anderen 

Oud Papier 

Het oud papier wordt opgehaald op zaterdag 
11 november a.s.  
Helpers zijn G.Liebe en L.Lesschen.  
Graag om 13.00 op de Brink aanwezig zijn. 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Bijeenkomsten 
De volgende bijeenkomst is 13 november a.s. 
Koos Witteveen komt vertellen over de militaire 
ceremonie rond Prinsjesdag en koninklijke 
huwelijken. 
 
Op 25 november hebben we onze jaarlijkse 
bijeenkomst, samen met de Boermarke. 
Deze avond is in Oes Stee en begint om 
19.45 uur. 
U kunt zich opgeven bij Anna Jobing,  
tel. 243075. 
   
 
Nordic Walking 
Wie wil met mij (Margriet Koops) 5 lessen 
Nordic Walking gaan volgen? 
Bij deelname van 8 personen worden de  
lessen in en om het dorp gegeven. 
De kosten zijn € 35,- voor 5 lessen, hier  
komt de eventuele huur van de stokken 
nog bij. 
Opgave bij Margriet Koops, tel. 350387. 
 
 
Te koop gevraagd: 
1 à 2 ha. weidegrond. Graag contact op-
nemen met Fam. Davies, Gevelakkers 26,  
tel. 0592 342360. 
 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaas komt in Anderen op 
zaterdag 18 november 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje. Zaterdag 18 november zal de Sint in 
Oes Stee zijn. Het is dan natuurlijk leuk als er 
veel kinderen op hem staan te wachten.  
Willen alle kinderen (en ouders) om 14.15 uur 
aanwezig zijn.  Sinterklaas vindt het fijn om 
cadeautjes te geven, maar hij vindt het ook erg 
leuk om mooie tekeningen te krijgen. Dus doe 
je best! 
Voor de ouders geldt hetzelfde verzoek als de 
afgelopen jaren: schrijf een paar dingen over je 
kind(eren) op een briefje en lever dit vóór 
11 november a.s. in bij Coba Boer, 
Hagenend 7.  
Dan kan het nog net op tijd bij Sinterklaas zijn. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen.    
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Jaarvergadering: 
Vrijdag 8 december 2006 in de kantine van de 
ijsvereniging. 
 
Vrij schaatsen in De Smelt. 
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart heeft u 
gratis toegang tot de kunstijsbaan de Smelt in  
Assen: 
Zaterdag 25 november van 17.00 - 19.00 uur 
Vrijdag    29 december  van 17.00 - 19.30 uur 
(Alternatieve Dorpentocht) 
Zaterdag  24 februari  van 17.00 - 19.00 uur 
  
Muts en handschoenen verplicht 
 
Het bestuur  
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GAVAS KERSTSTERREN- EN 
HYACINTENACTIE OP 9 DECEMBER.  
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
gymnastiekvereniging GAVAS ook dit jaar 
weer de kerststerren- en hyacintenactie. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan de 
gymnastiekvereniging waarvan de leden uit 
Anderen, Anloo en Gasteren wekelijks in Anloo 
gymles krijgen. Het geld wordt besteed aan 
o.a. nieuwe materialen en de jaarlijkse 
gymnastiekuitvoering.  
 
Om minder afhankelijk te zijn van weers- 
invloeden en om aan de juiste vraag te kunnen 
voldoen hebben wij besloten om dit jaar 
gebruik te maken van een bestelformulier.  
De prijs van de kerststerren en hyacinten 
varieert de laatste jaren tussen de € 3.- en 
€ 3.50. De exacte verkoopprijs kunnen we nu 
nog niet bepalen omdat dit afhankelijk is van 
de dagprijs van de inkoop op de veiling.  
Vandaar dat u ook bij aflevering van de 
bestelling contant dient te betalen!  
 
Half november ontvangt u een bestellijstje in 
uw brievenbus en in week 47 (20 t/m 25 
november) komen wij uw bestelling ophalen.  
 
U mag uw bestellijst uiteraard ook bij een 
bestuurslid afgeven; Jantje Regien in Anderen 
en Ellen Klinkenberg in Anloo of mailen naar 
hermanpaping@xs4all.nl  
 
De kerststerren en/of hyacinten worden op 
zaterdagmorgen 9 december tussen 09.30 en 
11.00 uur bij u thuis bezorgd.  
 
Gymnastiekvereniging GAVAS 
 

Kledingactie Peuterspeelzaal Ukkie 
De afgelopen jaren heeft peuterspeelzaal 
Ukkie, in samenwerking met de Stichting 
Humanis Recytex, twee keer per jaar een 
kledingactie georganiseerd. De actie werd 
georganiseerd ter ondersteuning van het 
Liliane Fonds, een deel van de opbrengst 
kwam ten goede aan de peuterspeelzaal in 
Gasteren. De vorige actie in mei was, net als 
voorgaande keren, weer een succes.  
Na afloop van deze actie heeft de Stichting 
Humanis Recytex ons echter laten weten dat 
zij gaan stoppen met het inzamelen van 
tweedehands kleding.  
 
 
 

Het transportbedrijf dat voor de stichting het 
transport van de containers verzorgde heeft de 
tarieven zodanig verhoogd, dat de acties als 
gevolg hiervan niet meer rendabel zullen zijn. 
Helaas! Wij willen u, namens de peuters van 
de peuterspeelzaal, heel hartelijk bedanken 
voor uw bijdrage van de afgelopen jaren.  
 
Met vriendelijke groet, de oudercommissie 
 
 
Creatief Anderen 
Op maandag 13 november om 09.15 uur in 
Oes Stee, meenemen:  
- naaimachine, beige garen erop; 
- spelden; 
- schaar ; 
- goede zin 
Bij verhindering bericht bij Roelie Boerma, 
tel. 242169, of Meintje Roede, tel. 241898 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 12 november 10.00 u. Ds. B.Janssens 
Zondag 26 november 10.00 u. Ds. B.Janssens, 
Voleindigingszondag. 
Zondag 10 december 10.00 u. Ds. Steenhuis- 
Muntendam 
 
Zondag 19 november 19.00 u. Vesper in 
Oes Stee. 
 
Zondag 10 december van 13.00 u. tot 17.00 u. 
Kerstmarkt in het Verenigingsgebouw en om 
19.00 u. zingt een Gospelgroep uit Kolham in 
de kerk. 
 
Botty Janssens wil samen met Roelie Smelt 
een kinderkerstfeest organiseren in Oes Stee. 
Hebt u een suggestie of iets leuks daarvoor, 
dan horen wij dat graag. Hierbij vragen wij wat 
medewerking van de ouders. 
Botty Janssens, tel. 0593-592427 of  
Roelie Smelt, tel. 242285. 
 
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, Hooghalen, tel. 0593-592427. 
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