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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.78 november 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. 

 
 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Dorpsbelangen Anderen heeft een werkgroep 
geformeerd die zich bezig houdt met het ver-
nieuwen van het bushokje op de brink.  
Om deze werkgroep zo divers mogelijk te 
maken zoekt Dorpsbelangen mensen die hier 
aan mee willen doen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met:  
Henk Jonkers 
‘t Loeg 7A 
tel : 408114 
henk-jonkers@planet.nl 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
Wij hebben de volgende ontvangsten in dank 
geregistreerd: 
brieven betreffende de familie Keur ca. 1953, 
van mevr. L. Kroeze-Kamps uit Rolde, en van 
de heer H. Lanjouw uit Anloo. 
Wij werken druk aan de verbeterde toegan-
kelijkheid van ons dorpsarchief.  
Op de geplande open dag in februari/maart 
2008 hopen wij u de resultaten van een en 
ander te kunnen tonen.  
Nadere informatie volgt te zijner tijd. 
Wij zoeken nog inlichtingen, in het algemeen 
uitbreiding, van een aantal onderwerpen. 
Wie weet meer van het Jeugdwerk in de zes-
tiger en zeventiger jaren, gehouden in Oes 
Stee. Onder meer werden films vertoond, 
in samenwerking met overige dorpen in de 
omtrek. 
Verder zoeken wij nog foto's van toneel-
voorstellingen van vóór 1980. 
Wie kan ons iets vertellen over de melk-
controle bij de boeren? 
Ook gezocht: bouwtekeningen van diverse 
huizen en boerderijen. Die van Lanjouw 
hebben wij al! 
 
 

 
 
Wat is er in het dorp nog bekend van de 
oriëntatieritten en dergelijke, ook uit de zes-
tiger en zeventiger jaren. Die ritten gaven 
onderweg, ik weet dat uit ervaring, aanleiding 
tot soms verhitte discussies tussen deel-
nemende (echt)paren, als er iets fout ging, of 
in geval van twijfel bij de uitleg van bepaalde 
opdrachten. 
Van bepaalde papieren willen wij graag een 
kopie maken. 
En overigens: alle informatie blijft welkom, ook 
uitnodigingen om eens te komen praten. 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Zaterdag 10 November wordt het oud papier 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur. 
 
 
Jeugdactiviteiten Anderen 
 
Sint Maarten 
In plaats van 11 november (is dit jaar op een 
zondag) komen de kinderen op zaterdag  
10 november bij u langs met de lampion. 
 
 
Sinterklaas komt in Anderen op zaterdag 24 
november 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje.  
Zaterdag 24 november zal de Sint in Oes Stee 
zijn. Het is dan natuurlijk leuk als er veel kin-
deren op hem staan te wachten.  
Willen alle kinderen (en ouders) om 14.15 uur 
aanwezig zijn.   
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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 17 
november a.s. in bij Coba Boer, Hagenend 7.  
Dan kan het nog net op tijd bij Sinterklaas zijn. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen. 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort  
 
Kerkdiensten 
Zondag 11 november 10.00 uur:  
Ds. H. van Til, Hoogeveen 
 
Zondag 25 november 10.00 uur: 
Ds. B. Janssens-Fennema, 
Voleindigingszondag. 
 
Voor pastorale zorg, begrafenis of crematie, 
kunt u een afspraak maken met Ds. Botty  
Janssens-Fennema, Asserweg 6, Hooghalen, 
tel. 0593-592427 
 
Wie helpt ons? 
Maandagmorgen 19 november gaan wij vanaf 
09.30 uur voor de Kerstmarkt knutsels maken, 
inpakken e.d. 
Op zondagmiddag 9 december van 13.00 tot 
17.00 uur wordt de Kerstmarkt  gehouden in 
café Centrum, in de kerk en in het verenigings-
gebouw. 
Onze inzet is voor de kerk van Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort. Aan vele activiteiten wordt 
gewerkt in deze dorpen. Vele handen maken 
licht werk. Mocht u nog rieten mandjes heb-
ben, deze zijn van harte welkom. Ze zullen met 
leuke, nuttige dingen en producten worden ge-
vuld voor prijsjes van het rad van avontuur en 
de verloting “Altijd Prijs”. 
Graag opgave bij Janny, tel 241503 of Trijntje, 
tel. 242389. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Hallo creatievelingen, 
Op maandag 12 november gaan we weer aan 
de slag. Wij, Meintje en Margriet hopen op een 
goede opkomst. 
Willen jullie wel de volgende dingen mee-
nemen: snijmat, liniaal, mesje, potlood, schaar- 
tje en rilpen. 

Tot maandag 12 november 09.15 uur. 
Meintje   tel: 241898 
Margriet tel: 350387 
 
 
Uitnodiging voor u !!! 
 
Reanimatie info-avond in “Oes Stee”, 
woensdagavond 14 november vanaf  
19.30 uur 
Deze reanimatie info-avond wordt ondersteund 
door de vereniging Dorpsbelangen Anderen. 
Toegang is gratis; consumpties voor eigen 
rekening. 
Programma i.s.m. Vereniging Hartveilig 
Drenthe. 
Dit project ondersteunt de landelijke doelstel-
ling van de Nederlandse Hartstichting 
U bent van harte welkom ! 
 
Anderen wordt “Hartveilig” ! 
  
Woensdag 14 november is het zover. Dan bent 
u om half 8 welkom in 'Oes Stee". Zie daartoe 
bovenstaande uitnodiging.  
Zoals beloofd volgt hier het programma: 
-om 19.30 wordt u welkom geheten, daarna 
-een presentatie in beeld en geluid van de          
Vereniging Hartveilig Drenthe over een 6 
minuten Zone en plannen voor de toekomst in 
Drenthe en met name in Anderen; 
-korte informatie betreffende de voortgang 
rond de Zorgboerderij en Natuurwerkplaats 
van Van Boeyenoord aan het Nijend 18; 
-pauze; 
-mini-cursus reanimeren en gebruik van AED 
door Elske Tamminga van de Stichting Reani-
matie; 
-afsluiting. 
De Vereniging Dorpsbelangen Anderen steunt 
dit initiatief. We rekenen 14 november dan ook 
op veel dorpsgenoten. Tenslotte kunnen we  
nog een 3-tal namen toevoegen aan de lijst  
van personen die kunnen reanimeren, te 
weten: 
* Jacqueline de Jong, Gevelakkers 36, tel. 
243471 
* Jantje Regien, Gevelakkers 24, tel. 243228 
* Coba Boer, Hagenend 7, tel. 243089. 
De laatste 2 hebben de cursus gevolgd die 
was aangeboden door de Rabobank.  
 
GRAAG TOT 14 NOVEMBER ! 
  
Jan Bosch 
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ALS IEMAND NAAST U  
EEN HARTAANVAL KRIJGT………… 
………………..dan is het goed om te weten 
wat te doen en wie er kan helpen.  
Daarom willen we in Anderen komen tot een, 
zogeheten, 6 Minuten Zone.  
Dat wil zeggen: binnen 6 minuten iemand 
aanwezig die kan reanimeren en inzet van een 
Automatische Externe Defibrillator (AED).  
 
Vanuit particulier initiatief ontstaan wordt dit nu 
ook ondersteund door de Vereniging 
Dorpsbelangen Anderen. 
 
Voor u, als dorpsbewoner van Anderen, dus 
zeker van belang om aanwezig te zijn op  
14 november, half acht, in Dorpshuis ‘Oes 
Stee’ aan het Hagenend te Anderen. 

 
Tijdens een presentatie in beeld en geluid zal 
de Stichting Hartveilig Drenthe u informeren 
over een 6 Minuten Zone en presenteren wij 
de plannen voor de toekomst  
 
Tevens zal mevrouw Elske Tamminga een 
minicursus reanimatie en werken met een AED 
geven. 

 
Ook stellen wij de dorpsgenoten voor die al 
kunnen reanimeren en we hebben ook nog 
andere ‘verrassingen’ in petto. 
 
Wij rekenen graag op uw aanwezigheid ! 

 
 
Luchtvaartavond 
 
Ook dit seizoen weer luchtvaartavonden in 
Oes Stee. 
De eerste zal worden gehouden op vrijdag  
23 november, aanvang 19.30 uur. 
 
Geert van Veen, tel: 241755. 
 
 
Gymnastiekvereniging Gavas 
 
GAVAS houdt kerststerren en hyacinten 
sponsoractie 
 
De jaarlijkse sponsoractie met kerststerren en 
hyacinten van Sportvereniging GAVAS uit 
Anloo zal ook dit jaar weer worden gehouden.  

Om minder afhankelijk te zijn van weers-
invloeden is de vereniging in 2006 gestart met 
bestellijsten. Dit is zeer goed bevallen en 
daarom wordt deze werkwijze voortgezet.  
In Anloo, Anderen en Gasteren worden medio 
november huis aan huis bestelformulieren 
verspreid. Vóór 24 november worden deze 
formulieren opgehaald.  
De planten en bollen worden op 8 december 
tussen 9.30 en 11.00 uur aan huis bezorgd. 
De opbrengst van de actie komt geheel ten 
goede aan de sportvereniging en wordt be-
steed aan ondermeer nieuwe materialen en de 
jaarlijkse gymuitvoering voor de jeugdleden. 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Op zaterdag 24 november houden we met de 
Boermarke een gezellige avond in “Oes Stee”, 
aanvang 20.00 uur. 
De Fiebelekwinten uit Zuidlaren zullen deze 
avond verzorgen. 
Ook niet leden zijn van harte welkom! 
Eigen bijdrage € 10,- all in. 
Opgave bij: Geert Liebe tel. 241503 of  
Thallina Udding tel. 241330.  
 
 
 
Boermarke Anderen 
 
De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 
12 december a.s. in Auberge St.Hubert, aan- 
vang 20.00 uur. 
 
Het bestuur 
 
 
Toneelvereniging  
“De Vriendenkring” 
 
Het is alweer bijna 2008. Dat betekent dat de 
toneelvereniging op 25 en 26 januari de uit-
voeringen ten tonele brengt. 
Het zal plaatsvinden in Oes Stee op het 
nieuwe podium. 
In verband met allerlei regelgevingen mogen er 
per avond 65 toeschouwers komen. 
Dit houdt in dat we entreekaarten gaan uit-
geven. 
In december komen we langs met de dona-
teurskaarten. 
Wilt u dan ook aangeven welke avond u komt, 
in verband met het aantal entreekaarten. 
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Wij zorgen dan dat u die in januari krijgt. 
Zonder entreekaart geen toegang. 
We hopen dat het publiek mooi verdeeld is 
over beide avonden. 
 
Het bestuur 
 
 
Familiebericht 
 
Via deze wijze wil ik, ook namens mijn moeder, 
bedanken voor de hartelijke reacties tijdens de 
ziekte van, en na het overlijden van mijn vader. 
Nogmaals mijn dank daarvoor. 
 
Lucy Komdeur 
 
 
 
 
 
.  


