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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 114 – november 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. 

 
 
Activiteitenagenda 
 
8   november:      Creatief Anderen 
13 november:      Ophalen oud papier 
14 november:      Snertrit te paard 
15-22 nov.:           Kerststerrenactie 
20 november:      Bezoek Sinterklaas 
27 november:      Huiskamerconcert 
27 november:      Gezellige avond 
 
12 december:      Levering kerststerren 
 
Januari:               Start EHBO-cursus  
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 

Oud papier. 

Zaterdag   13 Nov.  wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 
 
Creatief Anderen. 
  
Vorige maand zijn we met veel plezier het 
seizoen begonnen met het maken van een 
bloemen-herfst-taart. 
Deze keer gaan we met ander materiaal aan 
de slag. 
Dit zal zijn op maandag 8 Nov. om 09.15 uur 
in Oes Stee. 
Willen de dames die komen het volgende mee-
nemen: naaimachine, centimeter, stofschaar, 
spelden?  
  
Aan- afmelden bij Margriet Koops tel. 350387. 
Nieuwe leden zijn na een telefoontje van harte 
welkom. 
 
 

 
 
Sinterklaas komt in Anderen op 
zaterdag 20 november 
 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje. Zaterdag 20 november zal de Sint in 
Oes Stee zijn. Het is dan natuurlijk leuk als er 
veel kinderen op hem staan te wachten.  
Willen alle kinderen, ouders, en andere 
belangstellenden om 14.00 uur aanwezig 
zijn?  Sinterklaas vindt het fijn om cadeautjes 
te geven, maar hij vindt het ook erg leuk om 
mooie tekeningen te krijgen. Dus doe je best! 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen.    
 
Huiskamerconcert 
 
Asman! treedt op in de huiskamer. In het 
kader van het Festival Club Canapé treedt de 
Asser band Asman! op 27 november (aanvang 
20.00 uur) op in de huiskamer van Raph Bode 
en Ingrid Knol aan het Nijend 24.  
Festival Club Canapé is een landelijk project 
dat is ontstaan uit Live in Your Livingroom.  
In 45 woonkamers worden concerten 
gegeven. Op die manier moet de intimiteit van 
het huiskamerpodium benadrukt worden. 
Reserveren van kaarten kan via: 
www.liveinyourlivingroom.nl 
 
Snertrit te paard 
 
Op 14 november willen wij een snertrit 
organiseren voor ruiters en amazones met 
eigen paard of pony. De rit zal plm. 2 uur 
duren. 
Vertrek om 10.00 uur bij Ingrid Knol,  
Nijend 24. 
Graag even aanmelden ivm. de hoeveelheid 
snert via mail: info@ingridknol.com of  
tel. 06-51511111. 
 
Groet Ria Duinker en Ingrid Knol 
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Kerststerrenactie GAVAS 2010  
      
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
gymnastiekvereniging GAVAS ook dit jaar 
weer de kerststerrenactie.  
De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
gymnastiekvereniging waarvan de leden uit 
Anderen, Anloo en Gasteren wekelijks in Anloo 
gymles krijgen. Het geld wordt besteed aan 
o.a. nieuwe materialen en de jaarlijkse 
gymuitvoering.  
Om minder afhankelijk te zijn van weers-
invloeden en om aan de juiste vraag te kunnen 
voldoen hebben, maken wij weer gebruik van 
een bestelformulier.  
Dit formulier wordt in week 45 rondgebracht in 
Anloo, Anderen en Gasteren. 
In week 46 (15 t/m 22 november) komen wij 
uw bestelling ophalen.  
U mag uw bestelling uiteraard ook bij één van 
de onderstaande coördinatoren afgeven. 
De kerststerren en/of hyacinten worden op 
zaterdagmorgen 12 december tussen  
09.30 en 11.00 uur bij u thuis bezorgd. 
Anloo en Gasteren: Jannes Bruins tel. 272007 
Anderen: Jantje Regien tel. 243228 of geef uw 
bestelling vóór 22 november door via: 
info@gavas.nl. 
 
Het bestuur van GAVAS 
 
 
Wie komt het bestuur versterken? 
 
De Gymnastiek-Atletiek Vereniging Altijd 
Sportief (GAVAS) in Anloo is dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden.  
Dit is erg belangrijk voor de toekomst van de 
vereniging. Indien er geen nieuwe bestuurs-
leden bij komen per februari 2011, blijven er 
twee bestuursleden over. Dat is niet genoeg 
en het is nog de vraag hoe GAVAS dan verder 
gaat. 
Voor aanmelding of meer informatie kunt u 
contact opnemen met  Hilly Udding (voorzitter) 
telefoon 0592- 272795,e-mail: 
info@gavas.nl.of op www.gavas.nl. 
 
 
Fitness voor dames en heren 
 
Wist u dat elke donderdagavond een groep 
sporters werkt aan de verbetering van zijn of 
haar conditie?  
Een uur lang zijn verschillende apparaten: een 
hardloopband, een roei-apparaat, een fiets, 

een crosstrainer, steps beschikbaar. 
Daarnaast zijn er verschillende gewichtjes, 
halters en een apparaat voor de rugspieren 
om alle spieren sterker te maken.  
Iedereen werkt individueel zijn of haar 
programma af.  
Samen sporten dichtbij huis, dat kan in de 
gymzaal (dorpshuis) in Anloo.  
Elke donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur. 
Tijdens de schoolvakanties is er geen les. 
Verder biedt GAVAS elke maandagavond 
bodyfit van 20.00 tot 21.00 uur en trainen de 
hardlopers op woensdagavond vanaf  
20.00 uur en op zondagochtend vanaf  
09.00 uur. 
 
Voor de jeugd van 3 t/m 12 jaar zijn er lessen 
op maandagmiddag. Voor meer informatie zie 
www.gavas.nl 
 
 
Cursus E.H.B.O.  
 
De Koninklijke Nederlandse  
Vereniging E.H.B.O. afdeling  
Rolde start een nieuwe cursus  
Eerst Hulp Bij Ongelukken,  
inclusief A.E.D. training. 
Bij voldoende deelname gaat  
de cursus in januari 2011 van start (op de 
donderdag). 
Voor inlichtingen en/of aanmelding: 
Henny Lensing, tel 0592-501280 of  
06-18029032. 
Website: www.ehborolde.helpt.nl   
 
 
Boermarke Anderen en 
Vrouwenvereniging "Anderen" 
 
Zaterdag 27 november a.s. is, in samen-
werking tussen Boermarke Anderen en de 
Vrouwenvereniging ”Anderen”, onze gezellige 
avond in Oes Stee.  
Het duo Nul en Nix, Humor en Komedie, zal 
dan optreden.  
 
Alle inwoners van Anderen zijn hiervoor van 
harte welkom. Wel graag even melden bij 
Geert Liebe (telefoon 0592-241503) of  
Martha Dekker (telefoon 0592-242993).  
De kosten zijn € 10,- per persoon.  
We beginnen om 20.00 uur. 
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Stichting Historie Anderen. 

Aanwinsten van de laatste tijd.  

Fam. J. Boerma: een vetspuit, gebruikt bij 
landbouwmachines;  
Dhr. G. Steen: een bajonet. Gevonden  
ca. 1980 door Bastiaan Lesschen, tijdens het 
aardappelrooien op de Steegakker, toen 
waarschijnlijk gehuurd door Jan Huting. 
Deze bajonet wordt door experts nader  
onderzocht op leeftijd en herkomst. 
Voor onze bibliotheek hebben wij aangeschaft: 
Paarse pracht. Heidelandschappen van 
Drenthe. 
Dit boek is, evenals de ongeveer 200 boeken 
over Drenthe, in de ruimste zin van het woord, 
te raadplegen tijdens de zittingen op  
maandagmiddag, of op een ander nader af te 
spreken tijdstip. 
 
 
Dansende heksen en griezels 
 
Op zaterdag 30 oktober, bijna Halloween,   
was het akelig donker in Oes Stee.  
Bijna 50 heksen, griezels en zelfs  
Graaf  Dracula gingen uit hun dak tijdens de 
kinder- en jeugddisco.   
De Radio Annen roadshow heeft een perfecte 
avond voor ons  gedraaid.   
Vanwege de goede opkomst en enthousiaste 
reacties van kinderen, ouders en vrijwilligers 
zal het waarschijnlijk niet bij deze ene avond 
blijven. Alle vrijwilligers die mee hebben 
geholpen aan de discoavond worden bedankt 
voor hun inzet. Het was TOP!   
Wil je de volgende keer ook mee helpen of heb 
je nog goede suggesties? Neem even contact 
op met een van de bestuursleden. 
 
SVA, CJA en Dorpsbelangen Anderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 

Kerkdienstren 

Zondag 7 november 
Geen dienst 
 
Zondag 14 november, 10.00 uur 
Mevr. Ds. J.Braam, de toekomstige nieuwe 
predikante 
 
Zondag 21 november, 10.00 uur 
Mevr. Steenhuis 
 
Zondag 28 november 
Geen dienst 
 
Voor pastorale zorg kunt u zich in verbinding 
stellen met Gerard ter Beek, tel. 06-29318923. 
 
 
 
 
 
 


