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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.89 oktober 2008. 
 

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 
 
Kennisgeving voorbereiding, inspraak en 
informatiebijeenkomst voorontwerp- 
bestemmingsplannen Anderen dorp 
 
Burgemeester en wethouders van Aa en 
Hunze maken bekend dat een bestemmings-
plan wordt voorbereid voor het dorp Anderen.   
 
Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld 
ter vervanging van het geldende, merendeels 
verouderde, bestemmingsplan voor het 
bestaande dorpsgebied van Anderen. 
Daarnaast regelt het een aantal nieuwe ont-
wikkelingen binnen de plangebieden.  
Er wordt geen afzonderlijke inspraakgelegen-
heid geboden over de voornemens.  
Er wordt geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen 
over de voornemens. Wel wordt inspraak-
gelegenheid geboden over de voorontwerp-
bestemmingsplannen. Ook wordt over de 
voorontwerpbestemmingsplannen vooroverleg 
gevoerd met betrokken instanties 
 
Voor het bestemmingsplan is medio 2007 een 
uitgangspuntennotitie opgesteld. Daarbij is het 
dorpsomgevingsplan van het dorp betrokken. 
De beeldkwaliteit van de historische dorpskern 
krijgt bijzondere aandacht. De analyses en de 
uitkomsten van een werkbijeenkomst op  
10 oktober 2007 zijn betrokken in het 
bestemmingsplan en krijgen aandacht in de 
nog op te stellen beeldkwaliteitplannen. 
 
Inzage en inspraak 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
donderdag 2 oktober 2008 tot en met  
12 november 2008 ter inzage bij de centrale 
publieksbalie in het gemeentehuis, 
Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het 
voorontwerpbestemmingsplan gedurende deze  
 

periode te raadplegen op de website van de 
gemeente (www.aaenhunze.nl). 
 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 
zijn/haar inspraakreactie op het  voorontwerp-
bestemmingsplan schriftelijk indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Aa en Hunze, postbus 93, 9460 AB Gieten. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om gedurende 
de hiervoor genoemde termijn mondeling een 
reactie op het plan te geven. Degenen die een 
mondelinge reactie willen geven kunnen dat 
doen na het maken van een afspraak via 
telefoonnummer 0592-267820. 
 
Informatieavond 
Er wordt een openbare informatiebijeenkomst 
gehouden. Tijdens de informatiebijeenkomst 
wordt informatie gegeven over het bestem-
mingsplan. De bijeenkomst vinden plaats op 
maandag 13  oktober a.s. van 19.30 tot 
21.30 uur in Dorpshuis “Oes Stee”, 
Hagenend 4.  
 
 
OBS Anloo 
 
Tussen Schoolse Opvang  
De Tussen Schoolse Opvang zoekt voor de 
maandag, dinsdag en donderdag een enthou-
siaste vrijwilliger die tegen een vrijwilligers-
vergoeding het overblijfteam wil komen ver-
sterken. 
De TSO van de OBS Anloo begeleidt met een 
vast team van vaste vrijwilligers + 3 ouders op 
deze dagen van 12.00 -13.00 uur het over-
blijven op school voor een groep van ongeveer  
90 kinderen. 
Hebt u affectie met kinderen in de basisschool- 
leeftijd en lijkt het u leuk 1, 2, maar liefst alle 
drie dagen mee te helpen bij het overblijven, of 
wilt u meer informatie, neemt u dan contact op 
met de coördinator van het overblijven: 
Nica Burggraaf, tel. 0592-277064.  
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Persbericht Gasteren 
 
Voor de 2e keer presenteren bedrijven zich 
in “Gasteren te Kijk”    
Net als vorig jaar presenteren diverse be-
drijven uit Gasteren hun specialiteiten weer 
tijdens een open dag, dit jaar op zondag          
5 oktober a.s. in “Gasteren te Kijk”. 
Verrassend hoeveel bedrijvigheid er kan zijn in 
een klein dorp. Deze keer zijn er zelfs andere 
ondernemers bij gekomen. De plaatselijke 
ondernemers willen met deze presentatie 
Gasteren voor de tweede keer “te kijk zetten”. 
 
Bezoekers kunnen op deze dag tussen  
12.00 en 17.00 uur kennismaken met de 
activiteiten, diensten en produkten van de 
plaatselijke ondernemers. Deze variëren van 
antieke meubelen, zelfgemaakte sieraden, 
huisdecoraties, het maken van een gezond-
heidscheckup, vele soorten speciale bieren, 
Portugees aardewerk, fotografie, kunst- 
schilderen, modeltreinen, kado’s, klassieke  
homeopathie tot figuurzagen in hout, plexiglas 
en metaal. 
De toegang tot alle bedrijven, werkplaatsen en 
ateliers is gratis. 
Dit jaar is ook de Pannenkoekenboerderij op 
de Brink in Gasteren geopend voor een lekker 
kopje koffie, thee of pannenkoek. 
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 5 oktober bij de deel-
nemende 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. 
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) en  
Els van der Linden (tel. 0592-231421). 
 
 
Creatief Anderen 
 
Bijeenkomst 6 oktober om 09.15 uur in  
Oes Stee. 
Wij maken 2 herfststukken. Meenemen: 
1 schaal, bijv. die van kerst 2006, of schaal op 
voet, met een diameter van plm. 24 cm; 

1 mandje of schaal met een diameter van plm. 
15 cm. 
kastanjes, eikels, rozenbottels, conifeer, klimop 
of ander groen, hortensiabloemen, mesje en 
draadtang. 
Bespreking volgende “doe ochtenden”. 
Bij verhindering bericht vóór vrijdag 12.00 uur 
aan Janny tel. 241503 of Trijntje tel. 242389. 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Onze eerste bijeenkomst is op maandag 
20 oktober in Oes Stee, aanvang 19.45 uur. 
Henk Strating komt een lezing houden over 
slaap-apneu. 
 
Het bestuur 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Het komende winterseizoen kan er weer ge-
schaatst worden op de ijsbaan van De Smelt  
in Assen.  
Op vertoon van lidmaatschapskaart op de 
volgende data: 
Za. 18 oktober 2008 van 17.00 tot 19.00 uur 
vrijschaatsen voor leden; 
Za. 29 november 2008 van 17.00 tot 19.00 uur 
vrijschaatsen voor leden; 
Za. 27 december 2008 van 17.00 tot 19.30 uur 
vrijschaatsen voor leden en alternatieve 
dorpentocht voor jeugdleden in de leeftijd van 
de basisschool; 
Za. 21 februari 2009 van 17.00 tot 19.00 uur 
vrijschaatsen voor leden    
 
Muts en handschoenen verplicht. 

 
Ook nu weer kunnen wij kaarten bestellen voor 
onze leden via de KNSB voor de volgende 
evenementen: 
 NK Allround te Heerenveen  
      27 en 28 december 2008 
 Europese kampioenschappen te 

Heerenveen 09 t/m 11 januari 2009 
 World Cup afstanden te Heerenveen 

14 t/m 15 februari 2009  
 
Heeft u hiervoor belangstelling neem dan vóór 
20 oktober a.s. contact op met:  
J.Kemker tel. 242752 of E.Regien tel. 243228. 
 
Het bestuur. 
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Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
En Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 5 oktober 10.00 uur 
Mevr, Steenhuis - van Duinen; 
 
Zondag 12 oktober 10.00 uur 
Ds. R. van Til; 
 
Zondag 19 oktober 10.00 uur 
Drs. B.Wiegman; 
 
Zondag 26 oktober 10.00 uur 
Ds. B.Janssens – Fennema; 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, begrafenis 
of crematie is Ds.B.Janssens-Fennema te 
Hooghalen, tel. 0593-592427. 
 


