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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 91 december 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. 

 
 
Jeugdactiviteiten Anderen 
 
 

 
 
Sint en Piet kwamen op zaterdagmiddag  
22 november met paard en koets naar 
Anderen waar veel kinderen buiten in weer en 
wind op hem stonden te wachten. 
In Oes Stee strooide Piet met pepernoten in 
het rond maar had hij moeite om het break-
dance 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 
volgend jaar weer een bezoek aan Anderen zal 
brengen. Hier kijken wij naar uit. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen   
 
 
Oes Stee - vacature 
 
Helaas is het nog niet gelukt om een nieuwe 
schoonmaker te vinden voor Oes Stee. 
Heb je op maandag 1 á 2 uur over en wil je wat 
bijverdienen? 
Neem dan contact op met Lammie Lesschen, 
Tel. 243069. 
 

 
Creatief Anderen 
 
Maandag 15 december is er weer een 
creatieve ochtend. Aanvang 09.15 uur in  
Oes Stee. We gaan kerststukjes maken.  
Graag meenemen: een draadtang, mesje  
en snoeischaar. 
Deze ochtend wordt georganiseerd door 
Thallina, tel. 241330; Margriet, tel. 350387 en  
 
Martha, tel. 242993.   
 
 
Stichting Volksvermaken Anderen  
 
Het bestuur van de S.V.A. is alweer druk bezig 
met het zomerfeest van 2009. 
De data zijn in ieder geval al bekend. 
Op vrijdag  3, zaterdag 4 en zondag 5 juli 
2009. 
Probeer deze dagen vrij te houden!!! 
 
Het bestuur 
 
Toneelver. “De Vriendenkring” 
 
Het is al bijna weer 2009. Dat betekent dat de 
toneelvereniging op 30 en 31 januari de 
uitvoeringen ten tonele brengt. 
In verband met allerlei regelgevingen mogen er 
per avond 65 bezoekers in Oes Stee. 
Daarom vragen wij u om alvast na te denken 
op welke avond u de voorstelling wilt bijwonen. 
In december komen we langs met de 
donateurskaarten. En daarom willen wij u 
vragen om dan door te geven op welke avond 
u aanwezig zult zijn. 
Als dit niet mogelijk is dan kunt u zich later nog 
aanmelden bij Coba Boer, tel. 243089. 
Maar we hebben liever dat u het doorgeeft aan 
degene die met de donateurskaarten langs 
komt, want vol is vol. 
 
Het bestuur 
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Vrouwenvereniging “Anderen” 
 
Donderdag 18 december a.s. vieren we ons 
kerstfeest in Oes Stee, aanvang 19.45 uur. 
Iedereen is welkom. 
Aanvang broodmaaltijd 18.00 uur. 
Hiervoor kunnen leden zich nog aanmelden 
vóór 14 december bij Thallina, tel. 241330. 
Eigen bijdrage € 5,00. 
 
Het bestuur 
 
 
IJsvereniging  Kleuvenveen 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaar-
vergadering van IJsvereniging “Kleuvenveen”. 
 
Wanneer: donderdag 11 december 2008 
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats  : Oes Stee  
 
1)   Opening  
2)   Mededelingen 
3)   Ingekomen stukken 
4)   Notulen vorige vergadering  
      d.d. 21 december 2007 
5)   Financieel verslag  
6)   Jaarverslag 
7)   Pauze 
8)   Kascontrole 
9)   Bestuursverkiezing: 
      Aftredend en herkiesbaar:  
      de heer P.de Jong 
      Aftredend en niet herkiesbaar: 
      de heer G. Liebe 
      Nieuwe kandidaat de heer K. Post 
10) Rondvraag  
11) Sluiting 
 
 
Vrij schaatsen in de Smelt 
 
Op de volgende data kan er weer geschaatst 
worden, op vertoon van uw lidmaatschapskaart 
heeft u gratis toegang tot de kunstijsbaan de 
Smelt in Assen. 
- zaterdag 27 december 2008 van 17.00 tot 
19.30  uur  vrijschaatsen voor leden en alter-
natieve dorpentocht voor jeugdleden in de 
leeftijd van de basisschool 
- zaterdag 21 februari 2009 van 17.00 tot 19.00 
uur vrijschaatsen voor leden. 
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 

Donateurskaarten 2008-2009 
 
Aangezien wij de laatste jaren geen natuurijs 
hebben gehad is er besloten om komend 
seizoen geen donateursgeld te innen.  
De komende dagen zullen wij uw donateurs-
kaart voor komend seizoen bij u bezorgen. 
 
 
Data oud papier 2009: 
 
za. 10 Jan.  2009  
za. 14 Mrt.  2009  
za. 09 Mei   2009  
za. 11 Juli   2009  
za. 12 Sept.2009  
za. 14 Nov. 2009  
 
Oud papier vanaf 13.00 uur bij de weg 
 
Het bestuur. 
 
 
 
Bezorging kerststerren en hyacinten 
door GAVAS 
 
Op zaterdag 13 december tussen 9.30 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 één 
van de onderstaande coördinatoren:  
Anloo en  Gasteren: Hilly Udding tel. 272795, 
Anderen: Jantje Regien tel. 243228. 
Het bestuur van GAVAS bedankt u voor de 
steun aan de vereniging en wenst  een ieder 
prettige Kerstdagen en een sportief 2009. 
 
 
 
Collectes van het afgelopen jaar 
 
Reumafonds                            € 166,13 
 
Hartstichting                            €  163,20 
 
Astmafonds                             €  165,10 
 
KWF Kankerbestrijding            €  231,57   
 
Verstandelijk gehandicapten    €  176,82 
 
Alle collectanten hartelijk bedankt! 
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Hulp gevraagd in Oes Stee 
 
Wie wil maandag 8 december a.s. helpen met 
het inpakken en maken van cadeautjes voor 
de Kerstmarkt in Eext? 
De Kerstmarkt is op zondag 14 december van 
13.00 tot 17.00 uur in het verenigingsgebouw. 
Hier zijn verschillende activiteiten, waaronder 
verkoop kniepertjes, jams, vogelhuisjes, brei- 
werken, kerststukjes en Altijd Prijs verloting. 
Ook zal het rad van avontuur weer draaien en 
bakker Pots heeft een productenmand 
aangeboden voor de verloting. 
De zusterkring schenkt koffie of thee. 
In de kerk is een grote tentoonstelling van 
doopjurken, plm. 30 stuks. Iedere jurk heeft 
een schriftelijke toelichting. Men kan hier een 
kans maken om een pop in een doopjurk te 
winnen. 
In café Centrum zijn ook verschillende mensen 
die hun kerstproducten aanbieden. 
Wie helpen wil op 8 december graag 
doorgeven aan: 
Jannie tel. 241503 of Trijntje tel. 242389.   
 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten: 

Zondag 7 december 10.00 uur 
Drs. Wiegman 
 
Zondag 14 december geen Dienst, 
Van 13.00 tot 17.00 uur Kerstmarkt 
 
Zondag 21 december 19.00 uur 
Kerstsamenzang met medewerking van 
muziekvereniging Togido, orgelbegeleiging 
Annemargriet Hopman 
 
Woensdag 24 december 23.00 uur 
Kerstnachtdienst, 
trompet: Arend Groot, orgel: Egbert Willigers 
 
Donderdag 25 december 11.00 uur 
Kinderkerstfeest 
Opvoering van de musical “Vadertje Panov” 
 
31 december 19.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema,  
orgel Egbert Wiligers 
 
Voor pastorale zorg, begrafenis of crematie is 
het aanspreekpunt Ds.B.Janssens-Fennema, 
Hooghalen, tel. 0593-592427. 

Oostermoertentoonstelling 2010 
 
In 2010 wordt in de maand juli de Oostermoer-
tentoonstelling weer gehouden in Eext.  
De organisatie van deze tentoonstelling is in 
handen van de Stichting tentoonstelling 
Oostermoer Eext, Anderen, Eexterzandvoort. 
Tijdens deze feestweek worden diverse 
festiviteiten georganiseerd, waaronder een 
optocht met praalwagens en een feestavond 
voor jong en oud.  
Aan Dorpsbelangen, de Boermarke en de 
Vrouwenvereniging is gevraagd om 
bestuursleden af te vaardigen. Voordat wij 
hierover een beslissing nemen willen wij graag 
de belangstelling onder onze inwoners peilen. 
Wij vragen u onderstaand antwoordstrookje in 
te vullen. In de week van 9 tot en met 12 
december wordt het strookje weer bij u 
opgehaald. U kunt het antwoordstrookje ook 
inleveren bij Janna Speelman, Hagenend 3.  
 
 
 
Naam : 
_____________________________________                           
 
 
 
Adres: 
_____________________________________ 
 
 
 
vindt dat Anderen wel /niet moet deelnemen 
aan de organisatie van de Oostermoertentoon-
stelling. 
 
Zelf heb ik interesse om deel te nemen aan:  
 

□ de totale organisatie, ik wil graag zitting  
      nemen in het stichtingsbestuur die de           
      Oostermoertentoonstelling organiseert 
 

□ het ontwerpen/bouwen van een praalwagen 
 

□  feestavond 
 

□  mijn tuin laten keuren 
 

□  geen belangstelling 


