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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 103 december 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. 

 
 
Jeugdactiviteiten Anderen 
 
 

 
 
 
Sint en Piet kwamen op zaterdagmiddag  
21 november met paard en koets naar 
Anderen waar veel kinderen buiten op hem 
stonden te wachten. In Oes Stee bleek dat de 
“vergeet-piet” alle cadeautjes was vergeten, 
maar door oplettende dorpsbewoners zijn de 
cadeautjes toch nog op tijd bij Oes Stee 
gearriveerd. Sint en Piet maakten alle kinderen 
blij met een cadeautje en pepernoten. Sint zei 
dat hij ook volgend jaar weer een bezoek aan 
Anderen zal brengen. Hier kijken wij naar uit. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen   
 
 
GAVAS (1) 
 
Bezorging Kerststerren en hyacinten door 
GAVAS 
Op zaterdag 12 december tussen 09.30 en 
11.00 uur worden de kerststerren en/of 
hyacinten die u bestelde bij GAVAS bij u thuis 
bezorgd.Bent u dan niet thuis, bel dan even 
met een van de onderstaande coördinatoren:  
 

 
 
Anloo: Jannes Bruins,  tel  272007, 
Gasteren: Hilly Udding  tel. 272795,  
Anderen: Jantje Regien  tel. 243228  
of stuur een bericht naar info@gavas.nl. 
Het bestuur van GAVAS bedankt u voor de 
steun aan de vereniging en wenst een ieder 
prettige Kerstdagen en een sportief 2010. 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Donderdag 17 december a.s. vieren we ons 
Kerstfeest in Oes Stee. Aanvang 19.45 uur. 
Hieraan voorafgaande hebben we een brood- 
maaltijd voor de leden en genodigden. 
Opgave vóór 13 december bij: 
Thallina, tel. 241330. 
 
 
Collectes van het afgelopen jaar 
 
Reumafonds € 179,59 
Hartstichting € 155,84 
Astmafonds € 162,40 
K.W.F Kankerbestrijding € 318,90 
Verstandelijk gehandicapten € 155,60 
 
Alle collectanten hartelijk bedankt! 
 
 
Zangkoor Anderen 
 
Wij hebben op donderdag 3 december een 
bijeenkomst in Oes Stee. 
 
Het bestuur 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 14 december gaan we een kerst-
stukje maken. Aanvang 09.15 uur in Oes 
Stee. Wil iedereen een snoeischaar, mesje, 
draadtang, priem, een klein kwastje en 
kerstgroen (bijv. takjes van coniferen van 
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ongeveer 10 cm) meenemen. Voor het andere 
materiaal wordt gezorgd. 
Opgave en afmelden graag bij: 
Thallina, tel. 241330 of 
Tiet, tel. 242258 of  
Martha, tel. 242993. 
 
 
Oostermoer 2010 
 
Wij zijn gestart met de voorbereidingen van de 
Oostermoertentoonstelling 2010 in Eext.  
Deze wordt van 12 t/m 18 juli 2010 gehouden. 
Na een gezamenlijke bijeenkomst is er een 
werkgroep geformeerd bestaande uit:  
Geertje Enting, Trijnie ten Cate, Ingrid Knol, 
Raph Bode, Egbert Regien, Gerard Boer en 
Elles Jonkers. 
Er werd al snel besloten dat we 2 karren willen 
gaan maken. En ook waren we het over de 
thema's rap eens.  
De eerste kar heeft het thema Magic School-
bus. Deze kar zal dusdanig in elkaar zitten dat 
alle basisschool kinderen uit Anderen (welke 
niet op vakantie zijn) er in kunnen zitten.  
De eerste schetsen zijn gemaakt, wat dat 
betreft kunnen we al aan de slag. 
De tweede kar wordt een meer traditionele kar 
met zaden, riet, groen enz. en heeft het thema: 
verAnderen. Zoals u kunt lezen, met dit thema 
kunnen we alle kanten op en voor deze kar 
moeten nog ideeën worden uitgewerkt. 
Omdat een kar en zeker twee karren maken 
niet gratis is zullen we rond februari met een 
intekenlijst rondgaan. 
Daarnaast zijn we op zoek naar sponsoren 
voor de grote en de kleine giften. We kunnen 
allerlei materialen gebruiken. Heeft u wellicht 
ergens nog iets bruikbaars liggen, benader 
gerust iemand van de werkgroep. 
Tegen de tijd dat de karren in elkaar gezet, 
geverfd en beplakt kunnen worden, doen we 
een oproep voor vele handen. Ik hoop in het 
volgende Moesblad te kunnen melden waar de 
karren komen te staan zodat een ieder kan 
komen kijken en helpen. 
 
Wij hopen op een gezellige periode met een 
prachtig eindresultaat.  
 
Namens de werkgroep, Elles Jonkers 
 
  
 
 
 
 

Oetneudeging 
 
De leste daogen van het jaor komt weer an. 
Even tied veur mekaor. Daorom hebt wij 
besloten dat alle inwoners van Anderen op 
Oaljaorsdag van 16.00 tot 18.00 uur een 
borrelie kommen drinken op de brink. 
 
Dus om 16.00 uur heb wij de snert waarm! 
 
Denk der um: gien vuurwaark en ok gien 
sterregies of aans wat daor op liekt! 
 
Tot 31 december! 
 
Dörpsbelangen Aanderen 
 
GAVAS (2) 
 
In 2010 ook fitness ook op maandag in 
Anloo 
 
Vanaf maandag 4 januari biedt GAVAS de 
mogelijkheid om van 19.00 tot 20.30 uur te 
fitnessen in de gymzaal in Anloo (Dorpshuis, 
Kerkbrink 2).  
De BBB/Pilates op de maandag blijft, maar er 
is nu ook gelegenheid voor mensen die op de 
apparaten oefeningen willen doen.  
GAVAS beschikt over een hardloopband, een 
roeiapparaat, een fiets, een crosstrainer en 
steps. Iedereen werkt individueel zijn of haar 
programma af. De deelnemers aan de fitness 
op de donderdagavond zijn ook op maandag 
van harte welkom. 
 
Nog geen lid, u bent van harte uitgenodigd om 
eerst een aantal gratis proeflessen te komen 
volgen. Voor al uw vragen of informatie kunt u 
mailen naar info@gavas.nl.  We nemen 
z.s.m. contact met u op.  
 
Klaverjasclub 
 
Het is gelukt! De Klaverjasclub in Anderen is 
een feit. Vrijdagavond 11 december om  
20.00 uur gaan we van start. Vooralsnog heb-
ben zich zo'n 12 mensen opgegeven, maar er 
kunnen er natuurlijk meer bij. Ons motto is: 
Een gezellige sfeer, leuke avond en mooie 
prijzen. Wie ook nog mee wil doen kan zich 
opgeven bij ons: tel. 06 12329085. 
Zie jullie dan….. 
 
Roy en Derk 
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IJsvereniging  Kleuvenveen 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaar-
vergadering van IJsvereniging 
“Kleuvenveen”. 
 
Wanneer: vrijdag 18 december 2009 
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats  : Kantine  
 
1) Opening 
2) Mededelingen 
3) Ingekomenstukken 
4) Notulen vorige vergadering 

d.d. 11 december 2008 
5)   Financieel verslag 
6)   Jaarverslag 
7)   Pauze 
8)   Kascontrole 
9)   Bestuursverkiezing 
      Aftredend en herkiesbaar: 
      R. Raven en E. Regien 
10) Rondvraag 
11) Sluiting 
 
 
Vrij schaatsen in de Smelt 
Op de volgende data kan er weer geschaatst 
worden. Op vertoon van uw lidmaatschaps- 
kaart heeft u gratis toegang tot de kunstijsbaan 
de Smelt in Assen. 
- zaterdag 28 december 2009  
  van 17.00 tot 19.30 uur 
- zaterdag 20 februari 2010  
  van 17.00 tot 19.00 uur  
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 
 
Data oud papier 2010: 
 
- za. 09 Jan.  2010 
- za. 13 Mrt.  2010  
- za. 08 Mei   2010  
- za. 10 Juli   2010  
- za. 11 Sept.2010  
- za. 13 Nov. 2010  
-   
 
Oud papier vanaf 13.00 uur bij de weg. 
 
 
 
 
 
 

Kaartverkoop Heerenveen 2010. 
Wij kunnen voor de liefhebbers via de KNSB  
kaarten bestellen voor de volgende 
evenementen: 
- NK-Allround te Heerenveen 
  6 en 7 maart 2010 
- World Cup Finale te Heerenveen 
  12 t/m 14 maart 2010 
- World Championships Heerenveen 
  19 t/m 21 maart 2010 
 
Heeft u hiervoor belangstelling of  vragen over 
toegangsprijzen neem dan contact op met 
Egbert Regien Tel: 243228 
 
Aanvraag van kaarten tot uiterlijk  
10 december 2009. 
 
Het bestuur. 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten van de maand november 2009 
Fam. Boerma, 't Loeg 6: een bietensteker, 
Fa, Speulman, Hagenend 1: een oude zaklan-
taarn. 
Aangeschaft:  
Canon van Annen 1309-2009. 
Kroniek van de Broekstreek. 
 
Nog te koop de volgende boeken: 
- Canon van Drenthe, nog enkele exemplaren. 
- Verborgen hout, geschiedenis van  
  Hagenend 3.       
- P. Blutsma e.a.: Familiewapens van  
  Friesland, Groningen en Drenthe.     
Schitterende afbeeldingen!      
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Begraafplaats 
De urnenmuur is klaar. Er moeten alleen nog 
houders + vaasjes aangebracht worden, doch 
deze hebben enige levertijd. Als ze er zijn, 
dan zullen ze zo spoedig mogelijk aan-
gebracht worden. 
Voor het huren en voor de prijs van een 
urnennis, kan contact worden opgenomen met 
de beheerder  begraafplaats, Berend Raterink, 
Venakkers 1 te Eext 
 
De vrijwilligers die hebben meegewerkt om 
deze urnenmuur tot stand te brengen, worden 
langs deze weg alvast hartelijk bedankt. Krijgt 
nog een vervolg. 
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Zoals sommigen misschien wel al hebben 
gezien, is er ook een kraan op de  
begraafplaats gemaakt. Bij het ter perse gaan 
van ’t Kraantie stond er nog geen waterdruk 
op. Dit wordt gerealiseerd door de  
fam. Van Polen (wonen in de boerderij van 
Henk Schuiling). Daar is het wachten nog even 
op. 
De kraan vóór op de begraafplaats (bij de 
ingang) blijft ook bestaan, dus er hoeft straks 
niet meer zover met water te worden gesleept. 
Naast de bank, bij de kraan, is ook enig tuin- 
gereedschap geplaatst. Dit is er natuurlijk voor 
om te gebruiken. Wel wordt u verzocht dit 
gereedschap terug te plaatsen na gebruik. 
Emmers en een veger/borstel zullen er nog 
bijgezet worden. 
 
 
Kerkdiensten 
 
Zondag 13 december 
Geen dienst, 
 
Zondag 20 december 
Kerstconcert voor iedereen, 
Aanvang 14.00 uur, 
 
Donderdag 24 december 
Kerstnachtdienst, 
Aanvang 22.30 uur 
 
Donderdag 31 december 
Oudejaarsavonddienst 
Aanvang 19.00 uur 
 
De kerkenraad 
 
 
 
 
 


