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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.77 oktober 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. 

 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 8 oktober a.s. om 09.15 uur gaan  
we weer van start in Oes Stee. 
We maken op twee pompoenen een herfst-
stukje van gedroogde natuurlijke materialen. 
Meenemen: mesje, snoeischaar, lijmpistool 
met lijmstiften.  
Er is materiaal aanwezig, maar zelf iets 
meenemen mag ook, bijv. lampiontakjes, 
hortensias e.d. 
Bij verhindering graag bericht bij: 
Roelie tel. 242169 of Trijntje tel. 242389. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
 
    
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Kaartverkoop Heerenveen 2007-2008. 

 
Wij kunnen voor de liefhebbers via de KNSB  
kaarten bestellen voor de volgende evene-
menten: 
- NK afstanden te Heerenveen 
  26 t/m 28 oktober 2007 
- World Cup I te Heerenveen 
  7 t/m 9 december 2007 
- NK Sprint te Heerenveen 
  5 en 6  januari 2008 
- WK Sprint te Heerenveen 
  19 en 20 januari 2008 
- Word Cup II te Heerenveen  
  22 t/m 24 februari 2008 
 
Heeft u hiervoor belangstelling of  vragen over 
toegangsprijzen, neem dan contact op met 
Geert Liebe Tel: 241503 
 
Aanvraag van kaarten tot uiterlijk  
12 oktober 2007. 
 
Het bestuur. 
 

 
Harm en Roelof (oet Slien) 
   
Zaterdag 3 november a.s. komen Harm en 
Roelof naar Gasteren. 
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis de 
Gasterije. 
Zaal open 19.30 uur 
Prijs € 12,50 
 
Heeft u belangstelling dan kunt u nog kaarten 
bestellen en betalen bij de onderstaande 
personen: 
Beanca Hollander tel. 0592 - 407380 
Jantina Speelman tel. 0592 - 231410 
Bea Olijve             tel.  0592 - 855213   
 
 
14 NOVEMBER: reanimatieavond 
  
Bijna alles is rond voor een speciale avond in 
Oes Stee over reanimatie op woensdagavond 
14 november (vanaf half 8) aanstaande.  
In het volgende Moesblad volgt het programma 
voor die avond. Noteer in ieder geval alvast de 
datum. Alle inwoners van Anderen en alle 
verenigingen worden uitgenodigd om die 
avond aanwezig te zijn.  
Een onderdeel van het programma is een 
demonstratie van hartmassage volgens de 
nieuwste Europese richtlijnen. Er wordt 
gedemonstreerd op een pop.  
We zijn nog volop in gesprek met diverse 
mensen en instanties, zoals de Ned. Hart-
stichting, Oes Stee, Vereniging Dorps-
belangen, Stichting Van Boeyenoord,  
de Rabobank en de pers. 
Maar 14 november kunt u alvast noteren ! 
 
Jan Bosch  
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Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 14 oktober 10.00 uur Ds. B.Janssens- 
Fennema, m.m.v. het Leger des Heilskoor uit 
Groningen. 
 
Zondag 28 oktober 10.00 uur Ds. J.Lambers 
Niers, Drentse dienst. 
 
Zondag 11 november 10.00 Ds. H. van Til, 
Hoogeveen 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis, 
crematie of pastorale zorg: Ds. B.Janssens- 
Fennema te Hooghalen, tel. 0593 – 592427. 
 
 
Bedrijven presenteren zich in 
“Gasteren te Kijk” 
 
GASTEREN – Dertien bedrijven uit Gasteren 
presenteren hun specialiteiten tijdens een 
open dag op zondag 21 oktober a.s. in 
“Gasteren te Kijk”. Verrassend hoeveel 
bedrijvigheid er kan zijn in een klein dorp. 
De plaatselijke ondernemers willen met deze 
presentatie Gasteren te Kijk zetten. 
Bezoekers kunnen op deze dag tussen 12.00 
en 17.00 uur kennismaken met de activiteiten, 
diensten en produkten van plaatselijke 
ondernemers. Deze variëren van antieke 
meubelen, zelfgemaakte sieraden, het voeren 
van kalveren, het maken van een gezond-
heidscheckup, vele soorten bieren, Portugees 
aardewerk, fotografie, kunstschilderen, 
beeldhouwen, modeltreinen, kado’s, klassieke 
homeopathie tot figuurzagen in hout, plexiglas 
en metaal. De toegang tot alle bedrijven is 
gratis. 
Aan de hand van een folder met de genum-
merde bedrijven kunnen bezoekers bepalen 
welke bedrijven zij willen bekijken en welke 
route ze door het dorp willen volgen. 
De folder is op zondag 21 oktober bij de 
deelnemende bedrijven verkrijgbaar. Deze 
bedrijven hangen die dag de Gasterense vlag 
uit en voeren duidelijk zichtbaar hun nummer. 
Kijken, beleven, deelnemen, kopen: elk bedrijf 
geeft op de meest passende wijze uiting aan 
haar activiteit. 
 
 
 

 
Voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar 
organiseren de bedrijven een prijsvraag: op 
elke lokatie wacht een vraag op beantwoor-
ding, waarmee de kinderen punten kunnen 
verdienen. De drie kinderen met de meeste 
punten ontvangen enkele dagen later de door 
hen gewonnen prijs. 
De plattegrond van Gasteren en de folder met 
de deelnemende bedrijven is te vinden op  
www.ingasteren.nl/gasterentekijk. 
Info kan ook verkregen worden bij Jobing 
Antiek (tel. 0592-231363), Els van der Linden 
(tel. 0592-231421) en Lenneke Koster  
(tel. 0592-231495).  


