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Het Moesblad  
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen.  

nr.81 februari 2008.  

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar en steeds op de 1" 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, emailadres:moesblad@anderen.info Verantwoordelijkheid 

voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders.  

Jaarvergadering Dorpsbelangen  

Op woensdag 12 maart a.s. wordt de jaarver-
gadering weer gehouden.  
De aanvang is 20.00 uur en zoals gebruikelijk is 
wordt de bijeenkomst gehouden in  
Auberge St.Hubert.  
De agenda en de diverse verslagen worden 
meegestuurd met het Moesblad van maart.  

IJsvereniging Kleuvenveen (1)  

Gratis schaatsen in de vakantie!  

Vrijdagmorgen 29 februari van 10.00 tot 12.00 
uur hebben wij de kunstijsbaan de Smelt in 
Assen gereserveerd voor al onze leden, van jong 
tot oud.  
Iedereen die mee wil kan mee, maar moet zich 
wel even vóór 23 februari opgeven bij één van 
de volgende bestuursleden i.v.m. vervoer. 
Vertrek 09.30 uur vanaf de Brink.  

Geert Liebe 
Jan Kemker 
Egbert Regien  

tel. 241503 
tel. 242752 
tel. 243228 

Muts en handschoenen verplicht!  

Het bestuur  

IJsvereniging Kleuvenveen (2)  

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart kunt u 
zaterdag 23 februari a.s. schaatsen op de 
kunstijsbaan de Smelt in Assen van 17.00 tot 
19.00 uur.  

Muts en handschoenen verplicht!  

Het bestuur  

Zangkoor Anderen 

Op donderdag 14 februari 2008 houdt het 
zangkoor Anderen een openbare avond.  
Om 19.30 uur beginnen wij met de presentatie 
van ons programma.  
Tot ongeveer 21.00 uur kunt u luisteren naar 
klassieke meezingers, smartlappen, oudere 
schoolliedjes en Drentse liedjes.  

Omdat wij anders nooit in de gelegenheid zijn 
iets van ons te laten horen, zouden wij uw 
aanwezigheid bijzonder op prijs stellen.  
Het zangkoor bestaat inmiddels ruim 30 jaar.  

Wij proberen dit onderdeel van het sociale 
dorpsleven in stand te houden.  
Graag willen wij daarbij wat ondersteuning uit het 
dorp en dat zou onder meer kunnen blijken uit 
uw belangstellende aanwezigheid op die avond.  

Gezelligheid staat bij ons voorop en dat hopen 
wij in enkele uurtjes aan u over te brengen, met 
de instrumentale begeleiding van  
Jacques Bolhuis.  

Er is koffie en koek in de pauze. Onze kas 
vertoont de bodem, dus daarom willen wij voor 
de consumpties graag een bijdrage van  
1 Euro.  
Om verantwoord koffie en koek te kunnen 
inkopen, zouden wij het fijn vinden als u zich 
van te voren opgeeft bij:  

Jantje Knijp 
Jannie Liebe 
Age Stiksma 

tel. 241570 
tel. 241503 
tel. 242258 

Tot ziens op 14 februari!  



Stichting Historie Anderen  

Op zaterdag 1 maart 2008 houden wij een open 
dag in ons Dorpsarchief in Oes Stee. Van 10.00 
tot 16.00 uur kunt u een blik werpen in onze 
bestanden. Er is veel informatie beschikbaar 
over huizen en hun bewoners, verenigingen en 
thema's zoals onderwijs, landschapsbeheer, 
stookhokken, boermarke enz.  

Er worden ondermeer vertoond:  
DVD's over diverse onderwerpen;  
een geheel nieuw programma over de 
digitale atlas van de gemeentes Anloo, 
Gasselte, Gieten, Rolde en Vries. Een zeer 
uniek en uitgebreid document met zeer veel 
kaarten en schriftelijk materiaal. U wilt weten 
welke percelen grond uw voorvaderen in 
Anderen bezaten op een bepaald moment, 
hoeveel de waarde was, de ligging, de 
omschrijving?  
Met enkele drukken op een knop kunt u 
het zien!  

Gedurende de gehele dag is er koffie en thee 
te verkrijgen.  

Mocht u verhinderd zijn en toch een kijkje 
willen nemen, het is mogelijk een afspraak te 
maken op een ander tijdstip. Meestal is op 
maandag iemand van ons aanwezig.  

Aanwinsten januari 2008:  
Familie Reinders van Oldend 18: een medaille 
"Bond tegen verontreiniging van natuur en stad";  
Familie Lesschen van Oldend 4: diploma's. 
scheergerei, een portefeuille;  
Familie Dries van Nijend 13: militaire zakboek-
jes, een prachtige oude foto van het café vóór 
1930;  
Familie Boerma van 't Loeg 6: een wee-ijzer, ook 
wel ween ijzer genoemd, gebruikt bij het 
dakbedekken. Wenen zijn dunne wilgentenen.  

Creatief Anderen  

Maandag 11 februari zal Margreet ons aan 't 
werk zetten.  
Graag wil ze dat ieder een diep bord mee-
neemt.  
Aanvang 09.15 uur in Oes Stee.  
Voor inlichtingen of afzeggen even Margreet 
bellen, tel. 242596.  

 

Vrouwenvereniging Anderen  

Maandag 18 februari houden wij onze volgende 
bijeenkomst.  
Stel Orthopedie b.v. uit Vries zal deze avond 
verzorgen.  
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee.  

Het bestuur  

Jaarvergadering GAVAS  

Het besuur van GAVAS nodigt u uit voor de 
jaarvergadering die wordt gehouden op:  
Datum  : maandag 11 februari 2008  
Aanvang  : 20.00 uur  
Locatie  : Café Popken-Hollander  

Brinkstraat 7 te Anloo  

De agenda voor deze vergadering is:  
1. Opening  
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
3. Notulen vergadering 13 februari 2007  
4. Financieel verslag 2007  
5. Verslag kascommissie  
6. Verkiezing nieuw lid kascommssie: 

aftredend Barbara Bos  
7. Wisseling bestuursleden: aftredend 

Geert je Haitsma (penningmeester), 
Johan Lammers en Herman Paping, 
bestuurslid Jantje Regien kandidaat 
penningmeester,  
kandidaten bestuurslid: Jannes Bruins, 
Richard van Rijswijk en vacature  

8. Rondvraag  
9. Sluiting  

Samenstelling huidige bestuur: voorzitter 
Hilly Udding, secretaris Dineke de Jonge, 
penningmeester Geert je Haitsma,  
lid Herman Paping, lid Johan Lammers, 
lid Jantje Regien, lid Janny Smaal.  

Jaarlijkse gymnastiekuitvoering 
GAV AS 5 april  

Thema: de wereld  

Op zaterdag 5 april 2008 bent u van harte welkom 
in Café Popken-Hollander, Brinkstraat 7 te Anloo.  
De zaal is open vanaf 18.30 uur en we begin-
nen om 19.00 uur.  
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De gymnastiekuitvoering staat dit jaar in het 
teken van verschillende delen van de wereld:  
Nederland, Schotland, Hawaï en het land dat dit 
jaar veel belangstelling krijgt vanwege de  

 Olympische Spelen: China.  .  
Dit jaar is de 'regie' voor de eerste keer In 
handen van Ester van der Veen.  

Sinds augustus verzorgt zij de gymlessen voor de 
jeugdleden en BBB/Pilates voor volwassenen op 
de maandag.  
Voor meer informatie over de gymnastiek-
uitvoering kunt u terecht bij de gymleider Ester 
van der Veen en vanaf begin maart op onze 
website: www.gavas.nl. Dan worden ook de 
eventuele kledingadviezen voor de jeugdleden 
bekend gemaakt.  

Het bestuur van GAVAS  

Gymnastiekvereniging GAVAS (2)  

De Kerst- en oliebollen kilo's wegwerken? 
Kom naar de Fittness of de BBB/Pilates bij 
GAVAS.  
U wordt van harte uitgenodigd om eerst een 
aantal gratis proeflessen te komen volgen. 
  
Iedere donderdagavond is er Fittness van   
19.00 tot 20.30 uur voor dames en heren.  
Bij Fitness werken we met apparaten ?m de 
conditie te verbeteren, hardlopen, roeien, fietsen 
en steps en we werken met gewichtjes en 
halters om alle spieren sterker te maken. 
BBB/Pilatus is een activiteit, waarbij de nadruk 
ligt op een goede houdingen de afwisseling van 
inspanning en ontspanning.  
De lessen zijn op maandag van 19.30 tot 20.30 
uur.  

De lessen worden gegeven in de gymzaal in 
Anloo. Voor meer informatie: www.gavas.nl.  

Ces Stee - Vacature  

Het bestuur van Oes Stee is op zoek naar één of 
meerdere schoonmakers. Na jarenlange trouwe 
dienst hebben Grielje Dries en  
Jantje Knijp aangegeven te willen stoppen met 
hun werkzaamheden.  
Heb je belangstelling, of wil je meer informatie, 
neem dan contact op met Lammie Lesschen,  
tel. 243069.  

 

Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort  

Kerkdiensten  
Zondag 10 februari 10.00 uur 
Ds. R. van Til, Hoogeveen.  

Zondag 17 februari 19.00 uur 
Vesper in Oes Stee, Anderen 
Ds. B.Janssens-Fennema  

Zondag 24 februari 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema  

Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenis of crematie:  
Ds. B.Janssens-Fennema, Hooghalen, 
tel. 0593-592427.  

Toneeluitvoering 

Traditiegetrouw in het laatste weekend van 
januari, heeft "De Vriendenkring" een toneel-
stuk gespeeld.  
Dit jaar was het wel spannend hoe of het 
allemaal zou gaan.  
Voor het zover was dat de uitvoeringen 
konden beginnen is er heel wat werk verzet.  
Dit vanwege het nieuwe podium, decor en de 
nieuwe locatie Oes Stee.  
Alles is gelukkig op tijd klaar gekomen.  
En volgens ons was het ook wel geslaagd, want 
beide avonden waren goed bezet en kon 
iedereen de weg wel vinden naar Oes Stee. Ook 
de kniepertjes-actie was geslaagd.  

Nogmaals willen we iedereen die op één of 
andere manier heeft meegewerkt aan dit alles 
hiervoor hartelijk danken!  

Toneelvereniging "De Vriendenkring"  

Mensenlevens leren redden?  

Na de informatieavond over reanimeren kreeg ik 
vaak te horen:"Dat moet ik ook maar leren". 
Toch is het aantal dorpsgenoten dat zich heeft 
opgegeven als belangstellende heel gering. 
Vandaar nog een keer een oproep aan iedereen 
die hart heeft voor zijn of haar naaste:  
geef je op en wacht niet op een ander!  
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Iedereen vanaf 18 jaar kan het leren. In geval van 
een hartstilstand is snelle hulp van levensbelang. 
Hoe sneller iemand kan reanimeren, hoe groter 
de kans op herstel.  
Nog even de kosten: Basiscursus (3 uur) kost € 
18,50. Herhalingscursus (2 uur) € 14,50 en de 
speciale AED cursus (3 uur) kost € 50,00. Als u 
belangstelling heeft stuur dan nog deze week 
een briefje naar Jan Bosch, Gevelakkers 13, 
met vermelding waar uw belangstelling naar uit 
gaat. Bellen mag ook (svp. vóór 19.00 uur) 
naar tel. 243446.  

Helaas kreeg de Vereniging Dorpsbelangen 
bericht van de Rabobank dat men geen 
subsidie kon verlenen voor een AED bij de 
woonboerderij van Vanboeijen.  
We beraden ons nog of die er op een andere 
manier tóch kan komen.  

Maar: mensenlevens leren redden? Volg een 
cursus reanimatie!  
Ik ben benieuwd wie er nog reageren.  

Jan Bosch  

Van de overblijfcommissie  
OBS Anloo 

Door het vertrek van één van onze vaste 
betaalde overblijfkrachten en de wettelijke regels 
die sinds kort voor het overblijven geIden, zijn wij 
op zoek naar iemand die deze openstaande plek 
in zou willen nemen op onze school.  
U draait mee met een enthousiaste vaste club 
overblijfkrachten, maar het is absoluut geen 
vereiste dat u zelf kinderen op school heeft. 
Mocht u interesse hebben (in een leuke 
bijverdienste) en beschikbaar zijn op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur 
of meer willen weten, kunt u contact opnemen 
met Bram Hadderingh (tel: 272079) of  
Nica Burggraaf (overblijfcoördinator,  
tel: 277064).  
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