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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 113 – oktober 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. 

 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Dorpsbelangen Anderen heeft een gift 
gekregen van een anonieme gever, die het 
culturele leven in de vroegere gemeente Anloo 
een warm hart toe droeg. De gift mag volledig 
naar eigen inzicht besteed worden. 
Dorpsbelangen heeft nog geen bestemming 
voor deze gift, ideeën hierover zijn van harte 
welkom. 
 
woonboerderij Anderen 

Vrijwilligers gezocht. 

Voor enkele clienten die in de woonboerderij 
van Vanboeijen aan het Nijend wonen zouden 
wij graag een vrijwilliger willen hebben. 
Wij zoeken vrijwilligers die gekoppeld worden 
aan een vaste client voor de volgende 
activiteiten: 
 

 hulp bij eenvoudig computeren 
 zwemmen 
 onderhoud van de tuin. 

 
Wij denken aan enthousiaste mensen die bijv 
1 keer in de 14 dagen willen helpen met 
computeren. Jongelui zouden deze activiteit 
bijvoorbeeld kunnen gebruiken als 
maatschappelijke stage.  
Het tuinwerk rondom de boerderij vindt 
uiteraard alleen plaats in de zomermaanden. 
Het zwemmen vindt plaats in de Dolfijn op een 
avond, bijv ook 1 keer in de 14 dagen. De 
Dolfijn is het zwembad van Vanboeijen in 
Assen. 
 
Belangstellenden kunnen bellen naar de 
boerderij voor 10 00 uur of na 16 00 uur. 
Langskomen mag natuurlijk ook altijd! 
 
Woonboerderij Anderen 
Tel  248870 
Nijend 18  
 

 
Klaverjasclub 
  
De dagen worden weer korter en dan is het 
weer tijd om de winterbezigheden op te pakken. 
Zo ook het klaverjassen. We hopen er weer een 
gezellig seizoen van te maken met voldoende 
deelnemers.  
De volgende datums zijn gepland:  
Aanvang 20.00 uur in Oes Stee. 
12 november 
10 december 
21 januari 
18 februari 
18 maart 
1 april 
6 mei 
27 mei 
  
Roy en Derk 
 

IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Het komende winterseizoen kan er weer 
geschaatst worden op de ijsbaan van De Bonte 
Wever in Assen. Opvertoon van uw 
lidmaatschapskaart op de volgende data: 
 
- zaterdag 23 oktober 2010 van 17.00 tot 19.00 uur  
- zaterdag 20 november 2010 van 17.00 tot 19.00 uur 
- maandag 27 december 2010 van 17.00 tot 19.30 uur              
- zaterdag 26 februari 2011 van 17.00 tot 19.00 uur  
 
Tot op heden is dit onder voorbehoud. Als er 
aan het gewest een groot toernooi wordt 
toegewezen, kan dat aanleiding zijn voor een 
wijziging. Zie hiervoor www.knsbdrenthe.nl 
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 
Het bestuur. 
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Halloween kinder- en 
jeugddisco in Oes stee 
 
Op zaterdag 30 oktober wordt er voor de 
kinderen en de jeugd uit Anderen een disco 
georganiseerd in Oes Stee. Het  thema is 
Halloween. Een uitnodiging met het 
programma en de tijden wordt binnenkort huis 
aan huis verspreid. Zet deze datum alvast in je 
agenda! Het belooft een gezellige namiddag 
en avond te worden.   
We zoeken nog vrijwilligers/ouders die 
regelmatig mee willen helpen aan het 
organiseren van activiteiten voor de jeugd in 
Oes stee. Geef dit a.u.b. even door aan een 
van de bestuursleden. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op 30 oktober! 
 
Stichting Volksvermaken Anderen, Commissie 
Jeugd Activiteiten en Dorpsbelangen Anderen 
 
Vrouwenvereniging "Anderen". 
 
Maandagavond 18 oktober houden we weer 
een bijeenkomst.  
De heer Tromp uit Zweelo komt deze avond 
met de vraag: "Is Nederland aan het 
verloederen"? 
We beginnen om 19.45 in Oes Stee. 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 10 oktober a.s.  gaan wij om 9.15 
uur weer beginnen met de doemorgens in oes 
Stee. 
Wij maken deze keer een herfsttaart van 
bloemen en schors.  
Kosten € 5,- p.p.  
 
meenemen:  
springvorm +/- 24 cm 
draadtang 
mesje 
klein vulmateriaal, zoals bessen, rozebottels, 
eikels, hortensia, sedum, conifeer. 
 
Bij verhindering graag bericht vóór vrijdag 8 
oktober. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 
Janny tel 241503 
Trijntje tel 242389  
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 3 oktober 
Geen dienst 
 
Zondag 10 oktober 10 uur 
Mevr. H. Mertens uit Roden 
 
Zondag 17 oktober 
Geen dienst 
 
Zondag 24 oktober 10 uur 
Ds. R. v. Til uit Hoogeveen met medewerking 
van het saxofoonkwartet 
 
Zondag 31 oktober 
Geen dienst 
 
15 oktober houden wij onze ouderenmiddag net 
als ieder jaar, in het verenigingsgebouw. 
Aanvang half 3, Jan Germs van de Drentse taal 
geeft hier zijn medewerking aan.  
De algehele leiding is in hand van Heileen 
Mertens uit Roden 
 
De contactcommissie. 
 
Gevonden voorwerp 
 
Oranje T-shirt,  
achterop tekst: Cicero Kenniscentrum,  
voorop: logo Hotel de Jonge 
Af te halen bij: Mirjam vd Houwen Nijend 8  
 


