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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.79 december 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. 

 
 
Jeugdactiviteiten Anderen 
 

 
 
Sint en Piet kwamen op zaterdag 24 november 
met paard en koets naar Anderen waar veel 
kinderen in Oes Stee met spanning zaten te 
wachten.  
De Piet strooide wild met pepernoten in het 
rond maar had veel moeite om het jumpen een 
beetje onder de knie te krijgen.  
Sint en Piet maakten alle kinderen blij met een 
kadootje en snoep. De Sint zei dat hij ook vol-
gend jaar weer een bezoek aan Anderen zal 
brengen. Hier kijken wij naar uit. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen   
 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Dorpsommetjes 
 
Zoals u al hebt kunnen zien wordt er momen-
teel hard gewerkt aan de Dorpsommetjes van 
Anderen. Staatsbosbeheer is op verschillende 
plaatsen in en rond het dorp bezig met het 
aanleggen van verschillende wandelroutes. 
Het is mooi om te zien dat initiatieven en 
ideeën vanuit het dorp gestalte krijgen. 
Wij houden u op de hoogte. 
 

 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Jaarvergadering: 
De jaarvergadering wordt op vrijdag  
21 december gehouden in Oes Stee. 
   
Aanvang:  20.00 uur 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen vorige vergadering 
      d.d. 8 december 2006 
5. Financieel verslag 
6. Jaarverslag 
7. Pauze 
8. Kascontrole  
9. Bestuursverkiezing:  
      aftredend en herkiesbaar de heren 

J.Kemker, G.Boer en A.Smelt 
10. Rondvraag  
11. Sluiting 
 
Oud papier 2008: 
Zaterdag  12 januari  
               08 maart 
               10 mei 
               12 juli 
               13 september 
               08 november 
 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
   
Vrijschaatsen: 
Op de volgende dagen heeft u vrijschaatsen 
op de kunstijsbaan de Smelt te Assen.  
Op vertoon van u lidmaatschapskaart 
za. 22 dec. 2007  17.00 - 19.30 uur 
za. 23 febr. 2008  17.00 - 19.00 uur 
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 
Het bestuur. 
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Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 9 december 10.00 uur 
Ds. Zuidersma, Zuidlaren. 
 
Zondag 16 december 19.00 uur 
Kerstsamenzang. 
 
Zondag 23 december 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema. 
 
Maandag 24 december 23.00 uur 
Kerstnachtdienst  
Ds.B.Janssens-Fennema. 
 
Dinsdag 25 december 10.00 uur 
Kerstdienst met medewerking van  
een groep uit Assen. 
Ds.B.Janssens-Fennema, 
 
Maandag 31 december 19.00 uur 
Oudejaarsdienst. 
 
Rondom Kerst 
Op 9 december is er weer, in samenwer- 
king met café “Het Centrum”, de jaarlijkse 
Kerstmarkt. 
De activiteiten in de kerk en in het vereni-
gingsgebouw zijn van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Activiteiten in de kerk: 
13.45 uur optreden van het koor Vrouwen  
          van Nu. 
15.00 uur optreden van het Kerkkoor.   
16.00 uur orgelspel door Annemargriet             
          Hopman. 
 
Stand verzorgd door het Nederlands Bijbel- 
genootschap. 
 
Verder is er een tentoonstelling van tekeningen 
gemaakt door Dhr. Bert van Zanden, zie het 
artikel door hem geschreven. 
 
Activiteiten in het Verenigingsgebouw: 
 Stands met kerstartikelen 
 Rad van avontuur 
 Enveloppenspel, altijd prijs 
 Verloting mand met boodschappen 
 Koffie/thee, met koek of cake 
 
De gemaakte spullen kunnen op zaterdag  
8 december van 10.00 uur tot 12.00 worden 
gebracht in het Verenigingsgebouw. 

Kerstviering op de Brink bij de schaap-
streek, 20 december 18.30 uur tot 19.30 uur 
Op 20 december is er ’s avonds een 
kerstviering voor het hele dorp Eext op de 
Brink bij de schaapstreek. 
Dit is een gemeenschappelijke viering, georga-
niseerd door personeel en ouderraad van de  
Prins Willem Alexanderschool, de muziekver- 
eniging TOGIDO en de KERK. 
De kinderen van de groepen 6 en 7 zullen het 
kerstverhaal uitbeelden, de liederen en de 
samenzang worden door TOGIDO begeleidt. 
Ook is iedereen uit Anderen en Eexterzand-
voort van harte welkom. En natuurlijk is er 
chocolademelk en glühwein aanwezig. Ook is 
er een wensboom aanwezig. 
Wij hopen op een goede opkomst en droog 
weer! 
Nadere berichtgeving komt nog via het 
Kraantie en de Schakel. 
 
Ds. B.Janssens-Fennema  
 
 
Kerkbalans 2007 
Op 31 december a.s. is de actie Kerkbalans 
2007 afgelopen. Zoals u in het kerkblad hebt 
kunnen lezen begint dan Kerkbalans 2008. 
Dit jaar was ons door u toegezegd ongeveer 
€ 14.000. Dit is genoeg om de helft(!) van de 
onkosten te dekken. Maar jammer genoeg is 
dit op zich mooie bedrag nog niet binnen. 
Helaas zijn er nog mensen die nog niet hebben 
overgemaakt wat ze hebben beloofd. Dat is 
heel erg jammer. We zouden u toch nog 
eenmaal willen vragen uw administratie nog 
even na te zien, want we hebben elk bedrag 
nodig. We kunnen dat echt niet missen. 
Met vriendelijke dank, 
Het college van kerkrentmeesters, 
Geert Liebe 
Bert van Zanden 
 
 
Creatief Anderen 
 
Op maandag 17 december gaan we kerst-
stukjes maken. 
Willen jullie het volgende meenemen: 
draadtang, mesje, snoeischaar, indien mogelijk 
een glazen cakeschaaltje of iets dergelijks van 
glas. 
Aanvang 09.15 uur in “Oes Stee”. 
Laat het bij verhindering even weten aan: 
Jannie,   tel.  241503 
Martha,  tel.  242993 of 
Thallina, tel.  241330  
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Vrouwenvereniging Anderen 
 
Op donderdag 20 december vieren wij ons 
Kerstfeest. 
Om 18.00 uur is er een broodmaaltijd voor de 
leden 
Het Kerstfeest begint om 19.30 uur en wordt 
verzorgd door eigen leden en het zangkoor. 
Nadere mededelingen volgen nog voor de 
leden. 
 
Het bestuur. 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
Aanwinsten van de laatste maand: 
Familie Meinders: een kruik en een test. 
Familie Roede: informatie over een foto. 
Familie Speulman Hagenend 2: papieren over 
veefonds, melkcontrole, een dossier Onkruit 
over subversieve stromingen in Nederland. 
Familie Boerma 't Loeg 6: rouwkaarten, groot 
aantal boeken etc. die nog worden gesorteerd, 
een aardappelrasp en een pootgordel. 
Allen uiteraard hartelijk dank! 
 
Aktiviteiten: 
-wij werken als SHA mee aan een nog te 
verschijnen boek voer de veldnamen van 
Anderen, Anloo en Gasteren; 
-wij hebben informatie en foto's verstrekt aan 
Sijo Dijkstra van het Drents Plateau over een 
nog te verschijnen boek over de restauratie 
van Hagenend 3. 
  
Elke maandagmiddag is er meestal iemand 
van ons aanwezig in Oes Stee. Kom gerust 
eens een kijkje nemen! 
 
 
Bericht  Vanboeijen 
 
Wonen en werken temidden van de natuur: 
de Natuurwerkplaats van Vanboeijen opent 
in januari! 
 
Na een lange periode van voorbereiding en 
bouw, komt het nu daadwerkelijk in zicht: 
wonen en werken temidden van de natuur. In 
de woonboerderij en de Natuurwerkplaats aan 
het Nijend 18 gaan straks een aantal cliënten 
van Vanboeijen wonen en werken in de natuur. 
Inmiddels is de Natuurwerkplaats achter de 
boerderij klaar voor gebruik, en zal deze vanaf 

begin januari 2008 in gebruik genomen 
worden.  
 
Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke handicap in 
Drenthe, zoals in Assen, Hoogeveen en 
Meppel.  
Voor 20 cliënten van Vanboeijen wordt het 
mogelijk om op of in de buurt van de boerderij 
te werken, vanuit de Natuurwerkplaats. Dit 
team – Landschapsonderhoud en educatie – 
doet zeer verschillende werkzaamheden in de 
gebieden rond het dorp Anderen in opdracht 
van Staatsbosbeheer en Stichting 
Landschapsbeheer Drenthe.  
 
De werkplaats zal “de natuur” uitstralen en het 
karakter krijgen van een natuurcentrum. 
Vanboeijen heeft in dat kader samenwerking 
gezocht met twee andere partijen, die de 
Natuurwerkplaats als hun ‘thuisbasis’ zullen 
benutten. De middelbare school Winkler Prins 
in Veendam gaat de vanuit de Natuurwerk-
plaats een praktijkschool inrichten voor een 
aantal moeilijk lerende leerlingen. De school 
richt zich – waar mogelijk samen met 
Vanboeijen - op het werken en de educatie in 
de natuur. 
Stichting Landschapsbeheer Drenthe zal 
vanuit de Natuurwerkplaats haar werkzaam-
heden in de nieuwe situatie (doorstart na 
faillissement) ontplooien. Samen met het Land-
schapsonderhoudteam van Vanboeijen zal de 
loods naast de Natuurwerkplaats gebruikt 
worden voor opslag en beheer van het 
handgereedschap, dat door de vrijwilligers van 
Landschapsbeheer Drenthe wordt benut.  
Een unieke vorm van samenwerking gericht op 
onderhoud en ontwikkeling van de natuur! 
 
Uitnodiging Kerstborrel 
Vóór de start in januari willen we 
aanwonenden, inwoners en de vereniging 
Dorpsbelangen van Anderen graag de 
gelegenheid geven de Natuurwerkplaats te 
bekijken, waarbij wij u willen informeren over 
de activiteiten die gaan plaatsvinden in de 
werkplaats en u de gelegenheid willen geven 
voor een kennismaking met de verschillende 
partners die daar gaan samenwerken. 
Wij nodigen u daartoe uit voor een gezamen-
lijke Kerstborrel op: 
 
woensdag 19 december a.s. tussen 19.00 – 
21.00 uur in de Natuurwerkplaats. 
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Met hartelijke groet namens betrokken cliënten 
en medewerkers, 
 
Karin van der Vries, 
manager Vanboeijen 
 
 
Opbrengsten collecten in 2007 
 
Reuma Stichting                       € 168,75 
Astma Fonds                            € 170,82 
Hart Stichting                           € 188,23 
KWF Kankerbestrijding            € 239,77 
Verstandelijk Gehandicapten   € 165,02 
 
Gevers en collectanten: Hartelijk Dank!! 
 
 
Familiebericht 
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de 
telefoontjes en kaarten na het overlijden van 
onze (schoon)moeder. 
 
Jannie en Geert Liebe 
 
Toneelvereniging 
”De Vriendenkring”  
 
Het jaar is al bijna weer voorbij en daarmee 
breekt de tijd van de kniepertjes aan. 
De toneelvereniging gaat een kniepertjes actie 
houden. 
De kniepertjes worden op zaterdag 22  decem-
ber bij u aangeboden tussen 09.00 uur en 
12.00 uur. 
Het geld wordt besteed voor het maken van 
een nieuw decor en de aankleding van het 
podium. 
 
Het bestuur. 
 
 
Bezorging Kerststerren en 
hyacinten door GAVAS 
 
Op zaterdag  8 december tussen 09.30 uur en 
11.00 uur worden de kerststerren en/of 
hyacinten die u heeft besteld bij GAVAS bij u 
thuis bezorgd. 
Bent u dan niet thuis, bel dan even met een 
van de onderstaande coördinatoren:  
Anloo en  Gasteren: Dineke de Jonge tel. 
272634, Anderen: Jantje Regien tel. 243228. 
 

Het bestuur van GAVAS bedankt u voor de 
steun aan de vereniging en wenst iedereen 
prettige Kerstdagen en een sportief 2008. 
 
 
Anderen is vanaf nu een 6 Minuten 
Zone! 
  
De informatie-avond over reanimeren op  
14 november in 'Oes Stee' was het startpunt 
voor een 6 Minuten Zone in Anderen.  
Bij dit Moesblad ontvangt u daarom ook een 
pamflet met de regels die u moet opvolgen bij 
een onverhoopte hartstilstand.  
Eerst 112 bellen en zeggen dat het om reani-
matie gaat; voordeur open doen en daarna 
iemand van de lijst bellen.  
Bewaar het lijstje op een goede plek en laat 
alle medebewoners weten waar het hangt !  
 
De reakties op de informatie-avond waren 
positief. Dank aan de sprekers van Vereniging 
Hartveilig Drenthe en Van Boeyen en natuurlijk 
ook aan Trijn Pranger. Laatstgenoemde gaf op 
een enthousiaste en plezierige wijze een mini-
cursus reanimeren en liet ons het gebruik van 
een AED zien en horen. Terecht kregen zij 
bloemen aangeboden (gesponsord door 
Auberge St. Hubert) en een warm applaus.  
Na afloop waren er reeds belangstellenden 
voor een échte cursus reanimeren en/of 
gebruik van een AED. Het is de bedoeling dat 
er in begin 2008 cursussen worden georgani-
seerd in “Oes Stee”. Om te zien of daar 
belangstelling voor bestaat vindt u elders in dit 
Moesblad een oproep en inschrijfformulier.  
We zijn benieuwd naar het resultaat. Begin 
2008 zullen we u verder op de hoogte houden. 
 
Jan Bosch 
 
 
REANIMEREN IS EENVOUDIG TE 
LEREN! 
  
Basiscursus 
In de basiscursus Basale Reanimatie leert u 
hartmassage en mond-op-mond beademing 
toe te passen. Dat gebeurt op een levensechte 
pop. Verder krijgt u uitgelegd hoe hart en 
longen functioneren. De cursus is voor 
iedereen een prettige én leerzame ervaring 
dankzij ervaren, gecertificeerde, instructeurs 
en helder lesmateriaal.  
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De cursus duur slechts 3 uur en vindt plaats in  
“Oes Stee” bij minimale deelname van 10 per-
sonen. Waarschijnlijk is Elske Tamminga 
namens de Stichting Reanimatie Groningen de 
instructrice. 
De kosten zijn waarschijnlijk € 18,50 en de cur-
sus wordt in het voorjaar van 2008 georgani-
seerd (bij voldoende deelname). 
 
Herhalingscursus 
Hetzelfde geld voor de herhalingscursus.  
Het diploma Basale Reanimatie is n.l. één jaar 
geldig. Daarna dient de kennis weer te worden 
opgefrist middels een 2 uur durende her-
halingscursus. De kosten daarvan zijn € 14,50.  
 
Automatische Externe Defibrillator 
Voor het bedienen van een AED is ook een 
aparte cursus ontwikkeld door de Stichting 
Reanimatie Groningen. Het belang van deze 
cursus is groot. Elke minuut dat naast de 
hartmassage en de beademing defibrillatie 
uitblijft, vermindert de overlevingskans met 
10%!  
Deze cursus kost € 50,00 en duurt 3 uur. 
 
Vul onderstaande bon in als u belang-
stelling heeft, knip hem uit en stuur hem 
aan: 
Jan Bosch – Gevelakkers 13 – 9465 TV – 
Anderen of stop hem in zijn brievenbus. 
Let op: dit is nog geen aanmelding maar alleen 
een blijk van belangstelling. 
Later wordt u benaderd of u daadwerkelijk aan 
een cursus mee wilt doen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knip uit, vul in en stuur aan Gevelakkers 13 
Anderen 
============================= 
IK HEB BELANGSTELLING VOOR EEN: 
  
0    BASISCURSUS BASALE REANIMATIE 
  
0    HERHALINGSCURSUS 
  
0   CURSUS AUTOMATISCHE EXTERNE                  
DEFIBRILLATOR 
  
(kruis uw belangstelling aan) 
  
NAAM 
...........................................................................
. 
  
VOORLETTER(s) 
........................................................................... 
  
        0   man                0   vrouw 
  
GEBOORTEDATUM 
........................................................................... 
  
ADRES 
........................................................................... 
  
POSTCODE/PLAATS 
........................................................................... 
  
TELEFOONNUMMER 
........................................................................... 
  
E-MAILADRES 
........................................................................... 
  
IK KAN OP DE VOLGENDE AVONDEN: 
  
0 maandag  0 dinsdag  0 woensdag  0 
donderdag  0 vrijdag 
  
=================================== 
  
 
 
  
 
 
  
  
 


