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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, Anderen. 
Alle andere kopij kan op het thans in gebruik 
zijnde e-mailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 

Dorpsbelangen 

In het kader van de 
bestemmingsplanactualisatie Anderen 
organiseert het College van B&W van de 
gemeente Aa en Hunze een gespreksavond. 
Deze avond is op dinsdag 3 juli a.s. in Oes 
Stee. 
Namens het college zullen in ieder geval de 
wethouders Ten Brink en Polman aanwezig 
zijn.  
Op deze avond zal  ook aandacht besteed 
worden aan het dorpsomgevingsplan. 
Reserveer alvast de datum. De gemeente 
geeft nadere informatie in De Schakel. 

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. Zaterdagmiddag vanaf 13.00 
uur wordt een kinderrommelmarkt gehouden 
bij Oes Stee. Daarna de playbackshow voor 
kinderen van de basisschool. ’s Avonds zijn de 
ouderen aan de beurt voor hun playbackshow. 
Zondag eindigt de zeskamp met het 
behendigheidsparcours. Het volledige 
programma staat in het boekje van het 
zomerfeest. Iedereen heel veel plezier en de 
deelnemers: heel veel succes! 

Wie kan reanimeren ? (2) 

Naar aanleiding van de oproep in het vorige 
Moesblad om aan te geven wie er kan 
reanimeren zijn diverse reakties binnen 
gekomen. We gaan nu bekijken hoe we hier 
verder vorm aan kunnen geven. Gedacht kan 
worden aan een gezamenlijke voorlichting in 
Oes Stee en uitleg over de Automatische 
Externe Defribilator (AED). Daarover gaan we 
in gesprek met Oes Stee, dus later meer. Het 
belangrijkste blijft: 
 
WAT TE DOEN BIJ EEN HARTSTILSTAND 
?! 
(Bewaar eventueel onderstaande 
aanbevelingen.) 
 
1 - BEL ALTIJD EERST 112 !!! Zeg dat het 
gaat om reanimeren en geef duidelijk je adres 
door; 
2 - DOE DE (VOOR)DEUR OPEN opdat 
hulpverleners binnen kunnen komen; 
3 - BEL EEN VAN ONDERSTAANDE 
DORPSGENOTEN 
en vraag om hulp; 
4 - BLIJF BIJ HET SLACHTOFFER en probeer 
kalm te blijven. 
  
DORPSGENOTEN DIE KUNNEN 
REANIMEREN ZIJN: 
Ruud van der Houwen-Nijend 8 - tel.242621 of 
06- 51.052.318 # 
Rein de Wilde-'t Loeg 9 - tel.241986 of 06-
22.435.486 #  
Inge Kuiper-Oldend 15 - tel. 240553 of 06-
49.872.985 # 
Loes Braun-Oldend 16 - tel. 241696 
Saskia Remmerswaal-Gevelakkers 9 - tel. 
542141 # 
Jan Bosch-Gevelakkers 13 - tel. 243446 
Fenneke v.d. Schuur-Gevelakkers 15 - tel. 
241011 # 
Hilda Eising-Gevelakkers 34– tel. 241545  # 
# = ook voor EHBO 
  



OPROEP: 
Er zijn vast nog meer mensen die kunnen 
reanimeren. Wellicht doordat ze een BHV 
cursus hebben gevolgd of beroepshalve 
hebben leren reanimeren. Geef u alstublieft op, 
opdat de lijst hulpverleners zo compleet 
mogelijk wordt. Dat kan door te mailen naar: 
bosch.vandelzen@planet.nl of een briefje in de 
bus bij de Gevelakkers 13. Ook reakties zijn 
welkom! Omdat we zelf tot 6 juni met vakantie 
zijn volgt ná die tijd hopelijk meer nieuws. 
Wordt dus vervolgd..... 
Jan Bosch 

Sportavond Gavas 

Gavas houdt op 11 juni 2007 weer haar 
gezamenlijke sportavond. 
We beginnen om 18.30 uur met 
hoogspringen,verspringen,hardlopen en 
balgooien 
Voor de jeugdleden. 
We sluiten de avond af met een jagersloop. 
De sportavond vindt plaats achter school. 
De gymlessen vervallen op deze middag en 
avond.  
 
Afsluiting seizoen voor de jeugdleden 
GAVAS 
De laatste lessen voor de zomervakantie sluit 
Herman altijd af met speciale gymlessen. Dit 
jaar worden de volgende activiteiten 
georganiseerd: 
 
Maandag 25 juni: kanoën vanaf groep 3 
 
Maandag 2 juli: skeeleren vanaf groep 3. 
 
Meer informatie volgt via Herman en de 
website van GAVAS. 
 
Voor de kleuters worden op deze beide dagen 
een activiteit op het sportveld achter school 
gehouden op hun normale lestijd van 15.00 tot 
15.45 uur. 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 
Zondag 10 juni 10.00 uur,  
Dhr B.Wiegman Assen 
 
Zondag 24 juni 10.00 uur,  
Ds.B.Janssens-Fennema Hooghalen 
 
Zaterdag 8 juli 10.00 uur, 
Mevr.T.Steenhuis- Muntendam. 

 
Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot 
Ds.B.Janssens-Fennema te Hooghalen, 
Tel. 0593-592427.  
Boekenmarkt 
Op zaterdag 9 juni van 9 tot 13 uur op de 
koestal van Jakob en Trijntje Reinders Oldend 
18 Anderen. 
De opbrengst is voor de Hervormde Kerk te 
Eext 
Grote keuze boeken op velerlei terrein voor 
kleine prijsjes.  
Oa romans, kinderboeken, natuur en 
geschiedenis muziek, etc. 

Stichting Welzijn Aa en Hunze 

Kindervoorleesavond in Anloo  
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 4 uit 
Anderen, Anloo en Gasteren organiseert het 
kinderwerk op 29 juni aanstaande een 
voorleesavond. Met een glaasje drinken en wat 
lekkers kunnen de kinderen luisteren naar 
twee mooie verhalen. Deze activiteit zal 
plaatsvinden op het grasveld achter de school 
en duurt van 18.30 uur tot 20.00 uur. Om het 
helemaal gezellig te maken kunnen de 
kinderen in hun pyjama en sloffen komen en 
hun knuffel en kussen meenemen. De activiteit 
kost €1,-, dit is inclusief drinken en wat lekkers. 
Kinderen die daarbij willen zijn, kunnen zich 
opgeven tot en met 15 juni via de clubdoos die 
in school staat. Dit is de laatste activiteit voor 
de zomervakantie en zal tevens het afscheid 
zijn van een tweetal vrijwilligers van het 
kinderwerk. Het kinderwerk dat valt onder de 
vlag van Stichting Welzijn Aa en Hunze is voor 
het komende seizoen dan ook dringend op 
zoek naar enthousiaste inwoners van Anderen, 
Anloo en Gasteren die het leuk vinden om mee 
te denken over leuke activiteiten en deze te 
organiseren voor kinderen in deze dorpen. 
Voor meer informatie kun je bellen met Fia 
Nijveen (contactpersoon kinderwerk), tel 
273594 of Madelon Ruiter (jongerenwerker 
SWAH) tel 262280 of 06-19682960. 

Vanboeijen 

NATUUR EN INNOVATIE UITGANGSPUNT BIJ 
NIEUWBOUW ANDEREN 
Wonen en werken temidden van de natuur… 
dat wordt mogelijk voor cliënten van 
Vanboeijen op Nijend 18 in Anderen. De 
tekeningen zijn gemaakt, de sloop is gestart en 
de bouw is begonnen. In een woonboerderij 
met daarbij een Natuurwerkplaats wordt het 
mogelijk om dromen te realiseren. Dromen die 
gaan over natuur, landschapsonderhoud en 



duurzaamheid, maar ook over educatie en 
recreatie.  
 
Natuurwerkplaats 
Vanboeijen geeft op dit moment samen met 
diverse partners invulling aan de plannen. Eén 
van deze partners is de middelbare school 
Winkler Prins in Veendam. Deze school heeft 
dezelfde ideeën als Vanboeijen voor hun 
leerlingen van de praktijkschool. Beide partijen 
kunnen in de Natuurwerkplaats op innovatieve 
wijze vormgeven aan zorg en ondersteuning, 
werk en educatie in de natuur. Andere partners 
bij de realisatie van de woonboerderij en 
Natuurwerkplaats zijn onder meer de 
vereniging Dorpsbelangen, Nationaal Beek en 
Esdorpen Landschap, Staatsbosbeheer en 
Woonconcept. De Natuurwerkplaats zal naar 
verwachting in september aanstaande in 
gebruik worden genomen. 
 
Wonen 
De boerderij bevat appartementen die allemaal 
een woonkamer, keuken, slaapkamer en eigen 
sanitaire voorzieningen hebben. Er is een lift 
waarmee de hele boerderij rolstoeltoegankelijk 
is. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte. 
Door de natuurwerkplaats wordt het mogelijk 
om te werken op of in de buurt van de 
boerderij. Dit werk kan divers zijn en vindt 
plaats in de gebieden rond het dorp Anderen 
en op en om de boerderij. In de 
Natuurwerkplaats bevinden zich bovendien 
een aantal kantines, een ontvangstruimte, een 
natuureducatieve ruimte en een verkooppunt 
van streekproducten met terras. Verwacht 
wordt dat in het eerste kwartaal van 2008 de 
bewoners hun intrek in de boerderij kunnen 
nemen. 
 
Het Nieuwe Plassen 
Het project ‘Het Nieuwe Plassen’ krijgt een 
prominente plek in de woonboerderij en 
Natuurwerkplaats. Met nieuwe sanitaire 
installaties wordt het mogelijk om urine en 
uitwerpselen gescheiden in te zamelen 
waardoor het eenvoudiger en goedkoper is om 
het afvalwater te zuiveren. Daarnaast wordt er 
een wetenschappelijke studie uitgevoerd met 
de opgevangen urine. Kernvraag van het 
onderzoek is of urine gebruikt kan worden als 
meststof voor energiegewassen als maïs en 
koolzaad. Ook wordt in de Natuurwerkplaats 
een ruimte ingericht, waarin onder andere 
wordt ingegaan op de verschillende 
mogelijkheden voor afvalwaterzuivering. 'Het 
Nieuwe Plassen' is een project van Grontmij, 
STOWA, Provincie Drenthe, Waterschap 

Hunze en Aa’s, Winkler Prins, Woonconcept 
en Vanboeijen. 


