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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.69 februari 2007. 
 

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 inzenders. 

 
 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 
Op woensdag 28 februari a.s  organiseert 
Dorpsbelangen de jaarvergadering. 
Aanvangf 20.00 uur in Auberge St.Hubert. 
De agenda en de diverse verslagen zijn bij 
dit Moesblad bezorgd. 
Het financiële verslag kunt u aanvragen bij 
Jacqueline Lesschen. Dit verslag zal vanaf 
21 februari beschikbaar zijn. 
 
 
Website Anderen.info 
 
Ruud van der Houwen en Dick van der Es 
zijn bezig met het vernieuwen van de website 
www.anderen.info.  
Deze site is al een aantal jaren in de lucht, 
maar is nodig aan vernieuwing toe.  
Op de jaarvergadering van 28 februari a.s. 
zullen wij de nieuwe site aan u presenteren, 
maar u kunt nu al de vorderingen volgen. 
Wel wijzen wij u erop dat we nog steeds in 
de “bouwfase” van de site zitten, dus niets is 
definitief. 
Opvallend aan de nieuwe site is, dat u in de  
toekomst zelf uw berichten, nieuwsfeiten, 
evenementen op de site kunt plaatsen.    
Hoe e.e.a. in zijn werk gaat zullen we in een 
aparte bijeenkomst uit de doeken doen. 
 
 
Kinderen kokkerellen feestelijk 
snoepbuffet in Anloo 
 
Bijna dertig kinderen hebben zich op 3 januari 
j.l. laten zien als ware snoepkoks. Onder 
begeleiding van enthousiaste vrijwilligsters 
werd er twee uur uitbundig gesneden,  
gekneed, geroerd, gebakken en geknutseld en 
om vier uur konden de kinderen eindelijk aan- 
schuiven aan hun eigen heerlijke snoepbuffet 
 
 

 
van appelflapjes, hagelslagballetjes, 
kniepertjes, wafels, compleet met warme 
appeldrank, chocolademelk en zelfgemaakte 
windlichtjes. 
Er werd zo lekker gesmuld van de baksels dat 
het eventjes bijna helemaal stil was in de 
gymzaal van het dorpshuis Anloo. 
Deze activiteit die “Snoep jezelf het nieuwe 
jaar in”-feest werd genoemd, werd daarna heel 
verantwoord afgesloten met een tandenpoets- 
wedstrijd. Bij deze wedstrijd kon een echte 
tandartsassistent natuurlijk niet ontbreken en 
gelukkig was Judith Reker van tandartsen- 
praktijk Jager uit Rolde bereid om de kinderen 
een korte cursus aan te bieden. Voor alle 
kinderen had zij daarbij een tandenborstel en  
tubetje tandpasta meegenomen. 
De activiteit werd georganiseerd door het 
kinderwerk van Anderen, Anloo en Gasteren, 
wat valt onder de koepel van de Stichting 
Welzijn Aa en Hunze.  
 
 
OBS Anloo 
 
Oproep voor 2 vaste overblijfmedewerkers. 
 
Op de OBS Anloo blijft tussen de middag een 
groep kinderen over in de leeftijd van 4-12 jaar.  
De groepsgrootte is ongeveer 90 kinderen per 
keer. 
Naast 3 hulpouders gaan 4 vaste overblijf- 
medewerkers deze tussenschoolse opvang 
begeleiden. 
Wij zoeken 2 vaste vrijwilligers die samen met 
de al aanwezige vaste overblijfmedewerkers in 
teamverband vorm willen geven aan de 
tussenschoolse opvang van onze kinderen. 
Wij verwachten van belangstellenden dat ze 
 affiniteit hebben met kinderen in de 

genoemde leeftijdsgroep 
 kunnen samenwerken in een team 
 flexibel zijn 
 goed kunnen communiceren met alle 

betrokken partijen 
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 inzetbaar zijn op maandag, dinsdag en/of 
donderdag van 11.50 uur – 13.00 uur 

 bereid zijn zich te scholen. 
 bereid zijn alle bijkomende werkzaam- 

heden te verrichten 
 hulpouders ondersteunen als dat nodig is. 
 
Wij bieden: 
 in een gezellige sfeer het begeleiden van 

kinderen bij het overblijven 
 een onkostenvergoeding op basis van 

vrijwilligerswerk van € 8,75 per keer met 
een kilometervergoeding 

 scholing 
 
Informatie over deze vacatures kunt u 
inwinnen bij: 
 
B. Hadderingh, Kerkbrink 2, 9467 PH Anloo  
tel. 0592-272079 of 0592-272486 
J. de Jong, Gevelakkers 36,  
9465 TT Anderen, tel. 0592-243471 
A. Meijer, Brinkstraat 10, 9467 PE Anloo              
tel. 0592-271296 
R. Hollander, Doornakkers 25,  
9467 PS Anloo, tel. 0592-271199 
 
Hebt u belangstelling voor deze vacatures dan 
graag telefonisch of schriftelijk reageren voor  
22 januari 2007 bij een van bovengenoemde 
personen. 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Tijdens een buitengewone ledenvergadering 
van de NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen,  
afgelopen zomer, werd besloten dat onze 
afdeling het lidmaatschap bij de NBvP wilde 
gaan opzeggen. 
Dit is gebeurd en vanaf 1 januari j.l. is onze 
afdeling wijlen. 
Meerdere voormalige leden zagen er echter 
wel wat in om toch op de een of andere manier 
door te gaan. 
Op 3 januari 2007 is de “Vrouwenvereniging 
Anderen” opgericht, om toch aan de leefbaar- 
heid van ons dorp mee te werken. 
Wij proberen om een programma in elkaar te 
zetten voor bijeenkomsten en andere 
aktiviteiten, dat aanspreekt. 
Vooral voor een kleine vereniging geldt:  
“Hoe meer zielen hoe meer vreugd”. 
Onze eerste bijeenkomst zal worden gehouden 
op maandag 19 februari a.s. in Oes Stee, 
aanvang 19.45 uur. 

Dhr. Lambeck zal die avond een lezing houden 
over Ede Staal. 
Dames van Anderen, u bent van harte welkom! 
 
Het bestuur. 
 
 Vrouwenvereniging Anderen (2) 
 
Zijn er nog dames die het boek van het 70-jarig 
bestaan van de NBvP Vrouwen van Nu willen 
zien? Het boek is bij Jannie Liebe. 
 
Willen de dames Grietje Dries en Margriet 
Koops collecteren voor het Reumafonds in de 
periode 11 t/m/ 17 maart a.s.? 
De collectebussen zijn bij Jannie Liebe. 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Laatste kans op zaterdag 24 Februari  
kan er nog geschaatst worden op vertoon van 
uw lidmaatschapskaart heeft u gratis toegang 
tot de kunstijsbaan de Smelt in Assen.  
 
Zaterdag 24 Februari 2007  
van 17.00 – 19.00 uur. 
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 
Het bestuur. 
 
   
Creatief Anderen 
 
Hallo creatievelingen, 
 
Op maandag 12 februari gaan we weer aan de 
slag. Wij, Mirjam en Margriet, hopen op een 
goede opkomst. 
Deze ochtend gaan we kaarten maken met 
allerlei materialen. 
Willen jullie de volgende dingen meenemen: 
schaartje, snijmat en mes, lineaal en potlood. 
Tot maandag. 
Mirjam (242621) en Margriet(350387) 
 
 
Gymnastiekvereniging Gavas 
 
Uitnodiging voor de: 
Gavas jaarvergadering op 13 februari om 
20.00 uur in Café Hollander en de 
Gavas gymnastiekuitvoering op 31 maart, 
zaal open om 18.30 uur, aanvang 19.00 uur. 
Het thema is dit jaar CIRCUS.  
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Korfbalvereniging AKC’54 
 
Programma thuiswedstrijden AKC’54 in de 
Burgermeester Lambershal te Assen 
 
10-02-‘07 AKC’54 B1–WSS B1             11.50 u 
 
10-02-‘07 AKC’54 E1–Sparta(Ze) E1    10.55 u 
 
17-02-‘07 AKC’54 E1–Noordenveld E1 11.05 u 
 
17-02-‘07 AKC’54 A1–VDW-OLS A1     19.30 u 
 
03-03-‘07 AKC’54 D1–Nic. D1               10.20 u 
 
03-03-‘07 AKC’54 C1–Rodenburg C2   11.25 u 
 
03-03-‘07 AKC’54 A1–HHV A1             19.30 u  
 
10-03-‘07 AKC’54 F1–WSS F2             09.30 u 
 
10-03-‘07 AKC’54 E1–ClubBrothersE1 10.25 u 
 
10-03-‘07 AKC’54 D1–Argo D1             11.20 u 
 
10-03-‘07 AKC’54 B1–DES(N) B1         12.20 u 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
Onze collecties zijn de laatste maanden verrijkt 
met: 
- uiteraard diverse krantenartikelen; 
- tijdschriften en almanakken, door de heer  
  J. Heersema te Gemert; 
- een haarspit en haarhamer, geschonken door 
  de heer L.Speulman; 
- een koffieloodje, en diverse loodjes voor  
  pootaardappelen, door de heer R. Stadman; 
- diverse boeken over Drenthe, door de heer  
  J.K.M. Koops te Assen.               
Alle schenkingen zijn inmiddels opgenomen in 
ons archief. 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Vesper 
Zondag 11 februari 19.00 uur Vesper in 
Oes Stee. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 18 februari 10.00 uur Ds. B.Janssens- 
Fennema, Hooghalen. 
Zondag 4 maart 10.00 uur Mevr. Steenhuis- 
Muntendam. 

Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of  
crematie is de Hr. R.Speulman, Keukenhof 22 
te Eext, tel. 0592-263169, of voor pastorale 
zorg Ds. B.Janssens-Fennema te Hooghalen, 
Tel. 0593-592427. 
 
  
PAASBRODENACTIE 2007 
 
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  
Marjan Luis T: 243474(Anderen), Alytje Mulder 
T: 231444 (Gasteren) en Froukje Bruins T: 
272007 (Anloo). 
  
In week 13 (ma. 25 t/m do. 29 maart) komen 
we uw bestelling ophalen. De paasbroden 
worden op do. 5 of vr. 6 april  bezorgd. 
 
Wij wensen u alvast fijne paasdagen. 
Oudercommissie en leidsters peuterspeelzaal 
"Ukkie”. 
 
 
 
 
  
  
 


