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Het	Moesblad	
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 104 januari 2010. 
 

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. 

 
 
Nieuwjaarswens 
 
De samensteller en bezorgers van uw Moes-
blad wensen alle lezers een voorspoedig en 
lezenswaardig 2010 toe! 
 
Van de redactie 
 
Namens alle lokale weggebruikers wil ik hen  
die zich inspannen om onze wegen  zo goed 
mogelijk sneeuwvrij te houden, hartelijk 
bedanken. 
 
Creatief Anderen 
 
Op maandag 11 januari a.s. gaan we om 
09.15 uur in Oes Stee aan de slag met papier. 
Wil iedereen die komt de volgende dingen 
meenemen: snijmat, liniaal, potlood, 
schaartje en 1 eurocent. 
Indien men niet kan, graag tijdig afbellen i.v.m. 
aankopen, bij Meintje tel. 241898 of bij 
Margriet tel. 350387. 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 

Oud papier. 

Zaterdag  9 januari wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Data 2010 oud papier: 
 
za. 9 Jan. 2010 
za. 13 Mrt. 2010  
za  8 Mei 2010  
za. 10 Juli 2010  
za. 11 Sept. 2010  
za. 13 Nov. 2010 
 
 
Het bestuur. 

 
Bericht uit Spanje 
 
Beste Moeshappers! 
Een klein berichtje uit Spanje om jullie 
allemaal heel hartelijk te bedanken voor alle 
lieve en persoonlijke reacties die we ontvingen 
bij ons 'Oud&Nieuw' op 15 november jl. 
Overweldigend hoeveel mensen er waren 
(meer dan 150?) en waar we ook nog attente 
kado's van hebben gekregen (zie foto). 
Wij vonden het een heel gezellig afscheids-
feest, voor zover een afscheid gezellig kan 
zijn! Onze 'overtocht' ging prima. We zullen 
jullie later meer laten weten van onze 
ervaringen en de verbouwing van ons huis, 
wat allemaal heel voorspoedig loopt mede 
dankzij Geralds niet aflatende bemoeienis (ik 
ken hem niet anders... ).  
 

 
   
Met de hartelijke groeten, 
Pauline en Gerald 
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Stichting Historie Anderen. 
 
Het bestuur wenst u allen, met name onze 
sponsoren en donateurs,  een voorspoedig 
2010.  
Wij hopen dat onze kontakten in dit jaar 
opnieuw tot leuke resultaten zullen leiden. 
Binnenkort komen wij u bezoeken met de 
donateurskaart voor dit jaar. 
 
Als de gezondheid van de bestuursleden dit 
toelaat zullen wij binnenkort weer een open 
dag in ons dorpsarchief organiseren. 
Zie daarvoor het volgende nummer van het 
Moesblad. 
 
Aanwinsten december 2009: 
Fam.Heersema Gemert: het tijdschrift 
Waardeel. 
Fam.Boerma: een spanriem. 
Fam. Meinders: een grote hoeveelheid 
(boeren) gereedschap. 
Alle schenkers onze hartelijke dank! 
 
 
Dorpsbelangen 

Jeu de boules 

Tijdens de jaarvergadering is de vraag gesteld 
of we een jeu-de-boules baan in Anderen 
kunnen krijgen. Na overleg blijkt dat de 
gemeente een bijdrage wil doen in de 
materiaalkosten, als locatie is het sportveld 
aangewezen. Met AKC is overlegd over de 
locatie. 
Wij zoeken nu een aantal vrijwilligers 
(minimaal 5) die zich in willen zetten om de 
jeu-de- boules baan geregeld te krijgen en die 
zich in willen zetten om een jeu-de-boules 
vereniging te starten.  
Belangstellenden kunnen zich melden bij 
Janna Speelman, Hagenend 3, tel. 243207 of 
jannaspeelman@hetnet.nl. 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Allereerst voor ieder een goed en gezond 2010 
toegewenst! 
Op maandag 18 januari houden we onze jaar-
vergadering, daarna bingo. 
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee. 
Verder een verzoek. 
Als u zich aan- of af wilt melden voor een 
activiteit, wilt u dat dan doen bij degene die 
vermeld staat in het Moesblad en niet over 
laten brengen door derden. 

Het is niet leuk voor de organisatoren om op 
het laatste moment te vernemen dat iemand 
niet komt, waarvoor wel dingen zijn aange-
schaft of geregeld. 
Bij voorbaat dank. 
 
Het bestuur 
 
Toneelvereniging 
"De Vriendenkring" 
 
Het is alweer januari en dat betekent traditie 
getrouw de twee uitvoeringsavonden van de 
toneelvereniging. 
Er is de afgelopen maanden weer druk gere-
peteerd in Oes Stee. 
Deze keer brengen we een revue op de 
planken. Dit vanwege het 85-jarig bestaan. 
Houdt u dus de volgende data vrij: 
vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2010 
in Oes Stee, aanvang 19.45 uur. 
Entreeprijs € 3,50. 
Op beide avonden is er een verloting. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd. 
Maar als u zich nog niet hebt opgegeven, wilt 
u dit alsnog doen bij Coba Boer, tel. 243089, 
want vol is vol! 
 
Kinderen uit Anderen en omgeving opgelet! 
Dindsdag 26 januari a.s. de generale van de 
toneelvereniging "De Vriendenkring"  
in Oes Stee. Aanvang 19.00 uur. 
Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor dit 
avondje!! 
En niet vergeten hoor.  
Namens de toneelvereniging  
"De Vriendenkring" 
 
Klaverjasclub 
 
Vrijdag 11 december hebben we de eerste 
kaartavond gehouden. Het was erg gezellig en 
zeker voor herhaling vatbaar. 
12 Klaverjas(st)ers hebben geprobeerd te 
winnen, maar de kaarten waren Roelof Bakker 
het best gezind. 
Op 22 januari om 20.00 uur gaan we verder 
met een soort competitie.  
Natuurlijk is iedereen van harte welkom.  
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Ons motto is nog steeds: 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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Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 
Op woensdag 17 februari a.s. wordt de jaar-
vergadering 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 februari. 
 
 
AKC ’54 

AKC ’54 wenst iedereen een heel sportief 
2010 

Programma thuiswedstrijden in de 
Burgemeester Lambershal in Annen.  
Kom kijken tijdens de wedstrijden en 
moedig ze aan. 

15-1-'10 AKC'54 D1 – ZKC'19 E2  17.30 uur 
 
23-1-'10 AKC'54 D1 – Korwi D1    14.00 uur 
23-1-'10 AKC'54 C1 – WSS C1     15.00 uur 
23-1-'10 AKC'54 C2 – WSS C2     16.00 uur 
 
Oostermoer 2010 
 
Zoals in het vorige stukje beloofd zou ik 
schrijven over de plaatsen waar de karren 
komen te staan.  
Fam. Boerma en Fam. Uildriks, allen aan  
't Loeg, hebben hun schuren ter beschikking 
gesteld. Alvast onze dank daarvoor. 
Verder hebben wij de vorige vergadering onze 
ideeën iets verder uitgewerkt. De eerste 
plannen zijn er. Dankzij Froukje Kemker en 
Fulco Remmerswaal staan er mooie schetsen 
op papier. Nu de uitwerking nog! 
In februari komen we langs de deuren met een 
intekenlijst. Dit om geld in te zamelen om alle 
onkosten te kunnen betalen. Natuurlijk hopen 
wij dat u daarnaast de werkgroepleden weet te 
vinden als het gaat om een bijdrage in welke 
vorm dan ook.  
 
Tot zover de maandelijkse update. 
Geertje Enting, Trijnie ten Cate, Ingrid Knol, 
Raph Bode, Egbert Regien, Gerard Boer en 
Elles Jonkers. 
 
 
 
 
 
 

Oudjaarsborrel 
 
Degenen die zich ook dit jaar weer hebben 
ingespannen om de oudjaarsborrel te 
organiseren en het wederom tot een voor 
iedereen zeer gewaardeerde ontmoeting 
hebben gemaakt, worden hartelijk bedankt!  
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
 
Zondag 10 januari 
Geen dienst 
 
Zondag 17 januari 10.00 uur 
dhr A. Weemstra 
 
Zondag 24 januari 
Geen dienst 
 
Zondag 31 januari 
dhr. B. Wiegman 
 
Met vriendelijke groet, 
de kerkenraad 
 
IJSVERENIGING KLEUVENVEEN 
 
IJs en weder dienende organiseert 
IJsvereniging Kleuvenveen de onderstaande 
wedstrijden. 
   
donderdag 7 januari 2010: 
Aanvang 19.00 uur  
Prikslee wedstrijden 
Inleg € 1,-  deelname vanaf basisschool 
 
zondag  10 januari 2010: 
Aanvang 14.00 uur 
Kegelen voor alle leeftijden.  
Inleg € 1,- p.p. 
 
Na veel inspanning van een aantal leden is 
het ons zondag j.l. gelukt om de baan  
sneeuwvrij te krijgen.  
Hiervoor onze hartelijke dank. 
Helaas is het resultaat niet mooi genoeg voor 
een strakke ijsvloer om te schaatsen, vandaar 
dat er vooralsnog geen schaatswedstrijden 
worden georganiseerd. 
(kinderen kunnen voor de eerste schaats-
slagen wel gebruik maken van de baan) 
 
Het Bestuur. 
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