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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 94 maart 2009. 
 

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. 

 
 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 
Als bijlage bij dit Moesblad treft u de stukken 
aan die op 18 maart a.s. behandeld zullen 
worden. 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 

Oud papier 

Zaterdag  14 maart  wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 
STICHTING STROOMDAL EXPRES  

“De Potgrondvoorjaarsverkoopactie”  

(gratis thuis bezorgd)                  
Vanwege het overweldigende succes van de 
afgelopen jaren heeft het bestuur van de 
SSE/Magic Schoolbus besloten om dit jaar 
opnieuw een zelfde actie te organiseren. 
 
In de week van 9 mrt. a.s. treft u een opgave- 
strook  aan in uw brievenbus. Hierop kunt u  
invullen hoeveel potgrond (40 liter) u wilt heb-
ben.  
Tussen 17 en 19 maart a.s. zullen de inge-
vulde opgavestroken huis aan huis worden 
opgehaald. Het te betalen bedrag wordt dan 
ook geïnd!!! 
Op vrijdagavond 27 maart zal de potgrond bij u 
worden afgeleverd. Omdat u al betaald heeft  
hoeft u niet per se thuis te blijven. 
Het gaat hier dus om 40 liter zakken, de prijs 
per zak is € 3,-., bij afname van 3 zakken 
betaalt u € 7,50. 
 
Contactpersonen voor evt. telefonische bestel-
lingen:  
Anloo: Tineke Post (242608) 
Gasteren: Eileen Mantouw (248636) 
Anderen: Marjan Luis (243474) 

 
Creatief Anderen 
 
Maandag 09.15 uur gaan we aan de slag met 
wol. Voor materiaal wordt gezorgd. 
Willen jullie wel een paar oude handdoeken 
meenemen? 
Kun je niet, bel dan even naar:  
Meintje tel. 241898 of Margriet tel. 350387. 
 
 
Collecte Reumafonds 
 
Deze vindt plaats van 8 t/m 14 maart. 
Collectanten: Janny Bossema en Martha Sellis 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Dinsdag 10 maart hebben we de gezamenlijke 
avond met de zusterverenigingen van Eext en 
Eexterzandvoort. 
Anne Baas zal deze avond verzorgen. 
Aanvang 19.45 uur.  
Koffie + 1 consumptie € 5,00. 
Indien u nog mee wilt, maar zich niet hebt op-
gegeven, dan kunt u dit doen bij: 
Thallina tel. 241330. 
Het vervoer zal nog worden geregeld. 
 
 
Paasbrodenactie peuterspeelzaal 
Ukkie 
 
Jaarlijks organiseert de oudercommissie van 
peuterspeelzaal Ukkie uit Gasteren een 
Paasbrodenactie.  
De opbrengst van de actie komt ten goede aan 
speciale uitgaven van de peuterspeelzaal die 
niet uit het normale budget kunnen worden 
betaald. 
Vanwege veranderingen in de financiële 
structuur, die zijn ingevoerd door de Stichting 
Welzijn Aa en Hunze, is besloten dit jaar geen 
actie te houden. 
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De oudercommissie  hoopt volgend jaar wel 
weer een Paasbrodenactie te kunnen houden 
en rekent dan weer op uw steun! 
 
Namens de Oudercommissie Peuterspeelzaal 
Ukkie,  
Elles Jonkers 
 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Zondag 5 april is het Palmpasen. Nadere  
informatie komt in het volgende Moesblad. 
 
 
Stichting Historie Anderen. 

Aanwinsten van de laatste twee maanden. 

Familie Dries uit Rolde: luchtfoto’s van 
Anderen en Gasteren, oude kaart van Drenthe, 
set boordenknoopjes; 
Familie Boerma, ’t Loeg 6: diverse landbouw- 
bouwdiploma’s, schetsen van rundvee, 
verslagen van de Fokveevereniging, strikken 
voor het vangen van hazen  en fazanten; 
Familie Reinders, Oldend 18: akte van notaris 
t.b.v. de landbouwvereniging, boekje met 
Drentse recepten; 
Alie Wekema en Rennie Baas: een bascule; 
Ellen van der Velde, Gevelakkers 3: een serie 
foto’s van de laatste toneelvoorstelling; 
Familie Stiksma: enkele aardrijkskundige 
wandkaarten, een stevelknecht, een aantal 
boeken en tijdschriften over Drenthe. 
Jantje Knijp-Speulman : diverse aanvullingen 
bij foto’s. 
Alle schenkers hartelijk dank! 
Verder willen wij alle donateurs en sponsoren 
bedanken voor hun bijdrage voor het jaar 
2009.  
 
AKC ’54 

Programma laatste zaalwedstrijden AKC ’54 
Het zaalseizoen is al bijna weer ten einde. 
Alle teams doen goed hun best om doelpunten 
te scoren.  Zowel de D’s als de E’s strijden mee 
om het kampioenschap. Kom kijken tijdens de 
wedstrijden en moedig ze aan.  
 
7-3-09 Noordenveld D2 – AKC ’54 D1  
11.05 uur te Roden 
 
7-3-09 WSS C2 – AKC ’54 C1   
12.30 uur te Oude Pekela 

7-3-09 Halen F1 – AKC ’54 F1   
13.00 uur te Westerbork 
 
8-3-09 Roreko – AKC’54/SPES (E) 2  
12.45 uur te De Wijk 
 
14-3-09 AKC ’54 E1 – SPES (E) E1  
09.55 uur te Annen 
 
14-3-09 AKC ’54 D1 – DES (N) D1  
11.00 uur te Annen 
 
14-3-09 AKC ’54 C1 – Rodenburg C2  
13.00 uur te Annen 
 
15-3-09 AKC’54/SPES (E) 2 – Moedig 
Voorwaarts 2  
14.10 uur te Annen 

Playbackavond in Oes Stee op 27 maart 
Op vrijdag 27 maart wordt onze jaarlijkse 
playbackavond weer gehouden. 
Het begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 8 maart 10.00 uur 
Afscheidsdienst van Ds. B.Janssens-Fennema 
Na de dienst is er gelegenheid afscheid van 
haar te nemen. Ze is 65 jaar en gaat met 
emeritaat. 
Wij hopen velen te begroeten in deze dienst. 
 
Zondag 15 maart, geen dienst 
 
Zondag 22 maart 10.00 uur 
Mevr. H.Martens, Roden 
 
Zondag 29 maart, geen dienst 
 
Zondag 5 april 10.00 uur 
Palmpasen 
Dhr.  A.Weemstra, Vries  
 
 
Dorpsvlag 
 
Op pagina 3 treft u informatie aan over de vlag 
van Anderen. 
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De vlag van Anderen 
 
De vlag van Anderen komt er!  
Met het opgaveformulier uit het Moesblad van 
december zijn ongeveer 50 vlaggen besteld. 
Voor degene die dit vergeten is bieden wij 
nogmaals de mogelijkheid om de vlag te 
bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bestelstrook Dorpsvlag Anderen 

Naam:_______________________________________ 

Adres:_______________________________________ 

Telefoonnummer:______________________________ 

Aantal vlaggen:________________________________ 

Uiterste inleverdatum: 31-03-2009  bij  Jan Kemker,  

Gevelakkers 21 te  Anderen 


