Het Moesblad
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen.
nr. 115 – december 2010.
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Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1 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 december:
10 december:
11 december:
13 december:
17 december:
20 december:
27 december:
31 december:

Jaarvergadering Boermarke
Klaverjassen
Bezorging planten en bollen
Creatief Anderen
Jaarvergadering ijsvereniging
Kerstviering Vrouwenver.
Vrij schaatsen in de Smelt
Borrel op de Brink

Januari:
Start EHBO-cursus
28/29 januari: Toneeluitvoeringen

Jeugdactiviteiten Anderen

IJsvereniging Kleuvenveen
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van IJsvereniging “Kleuvenveen”.
Wanneer: vrijdag 17 december 2010
Aanvang: 20.00 uur
Plaats : kantine
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen vorige vergadering
d.d. 18 december 2009
Financieel verslag
Jaarverslag
Pauze
Kascontrole
Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar
G. Boer, J. Kemker en A. Smelt
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur

Vrij schaatsen in de Smelt
Er kan nog geschaatst worden op de ijsbaan
van De Bonte Wever in Assen.
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart op:
Sint en Piet kwamen op zaterdag 20 Nov.
met paard en koets naar Anderen waar veel
kinderen buiten op hem stonden te wachten.
Op verzoek van Sinterklaas kreeg Piet van een
paar kinderen een theorieles ‘leren fietsen’.
Of Piet er iets van geleerd heeft en nu wel
goed kan fietsen zal nog moeten blijken.
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

- 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.
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Data oud papier 2011:

Creatief Anderen

-

13 december gaan we kerststukjes maken.
Wil iedereen verschillende soorten
(kerst)coniferengroen meenemen en ook: een
draadtang, mesje, snoeischaar, ijzerzaagje en
kleine hamer. Tevens een dekseltje van een
klein saladebakje van ongeveer 13 bij 9 cm.

za. 08 Jan. 2011
za. 12 Mrt. 2011
za. 14 Mei 2011
za. 09 Juli 2011
za. 10 Sept. 2011
za. 12 Nov. 2011

Oud papier vanaf 13.00 uur bij de weg
Het bestuur

We beginnen om 09.15 uur in Oes Stee.
Contactpersonen:
Tiet (242258), Judith (241444) en
Martha (242993).

Agenda jaarvergadering
Boermarke Anderen
Collecte opbrengsten van 2010.
Wanneer: 8 december 2010
Waar : Auberge Saint Hubert
Tijd
: aanvang 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Opening
Notulen
Mededelingen/ingekomen stukken
Financieel verslag
Verslag kascommissie
T. Jobing en L. Roede
Benoeming nieuwe kascommssie
T. Jobing aftredend
Bestuur aftredend en herkiesbaar
G. Liebe
Gebruik werktuigen (aanschaf
pneumatische zaaimachine op cultivator)
Biotoop verbetering
Afvoer plastic
Inleiding spreker:
Landschapsbeheer Drenthe werkt vanuit
Nijend 18A, Anderen.
Rondvraag
Sluiting

Vrouwenvereniging "Anderen"
Maandag 20 december 2010, is onze
gebruikelijke kerstviering. We hebben eerst
een broodmaaltijd om 18.00 uur.
Daarna gaan we verder (omstreeks 19.45 uur).
Wil degene die aan de broodmaaltijd wil
deelnemen dat even doorgeven aan
Thalina (241330), Jannie (241503) of
Martha (242293).

Reumafonds: € 167,05 .
Ned. Hartstichting: € 213,77
Astma Fonds: € 203,45
K.W.F. Kankerbestrijding: 196,65
St. Fonds verstandelijk gehandicapten: € 205,Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt!

Bezorging Kerststerren en
hyacinten door GAVAS
Geweldig hoeveel bestellingen voor kerststerren en hyacinten wij dit jaar mochten
noteren! Hartelijk dank aan iedereen die
gymvereniging GAVAS in Anloo op deze wijze
steunt.
Zaterdag 11 december worden de planten en
bollen tussen 09.30 en 11.00 uur bij u thuis
bezorgd. Mochten wij u dan niet thuis treffen,
dan worden de hyacintenbollen op een veilige
plaats buiten bij uw huis neergezet. De kerststerren kunnen wij niet buiten laten staan,
deze planten zijn temperatuurgevoelig.
Bent u 11 december ’s ochtends niet thuis, bel
dan even met één van de onderstaande
coördinatoren, zodat wij kunnen afspreken
wanneer uw planten worden bezorgd.
Voor Anloo en Gasteren:
Jannes Bruins, tel 272007,
voor Anderen: Jantje Regien tel. 243228 of
stuur een bericht naar info@gavas.nl.
Het bestuur van GAVAS wenst een ieder
prettige Kerstdagen en een sportief 2011.
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Toneelver. “De Vriendenkring”
We zij al weer druk aan ’t repeteren. En het is
alweer bijna januari 2011, tijd voor de
uitvoeringen en wel op 28 en 29 januari.
Dus als u weet wanneer u wilt komen kijken,
geef dit dan direct door als ze met de
donateurskaarten langs komen.
Als dit niet het geval is, dan toch wel zo gauw
mogelijk doorgeven wanneer u wilt komen.
Dit kan bij Coba Boer, telefoon: 243089.
Want vol is vol!
Het bestuur

Oetneudeging
De leste daogen van het jaor komt weer an.
Even tied veur mekaor.
Daorom heb wij besloten dat alle inwoners van
Aanderen op Aoljaorsdag van 16:00 tot
18:00 uur een borrelie kunt kommen drinken
op de brink.

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en Eexterzandvoort
Kerkdiensten
Zondag 5 december, 10.00 uur
Ds. Menninga, Gieten
Zondag 12 december, 10.00 uur
Ds. Struif, Oosterwolde
Zondag 19 december
Geen dienst
Zaterdag 25 december 10.00 uur
1e Kerstdag,Mevr. Gijzen−Vos
met medewerking van het kerkkoor.
Vrijdag 31 december 19.00 uur
Oudejaarsavond, Heleen Mertens

Dus um 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

Klaverjasclub
Vanaf oktober hebben we al weer een aantal
kaartavonden gehouden. Deze waren erg
gezellig en ook komen er nieuwe deelnemers
opdagen. Toch zien we nog graag meer
mensen om een boompje te kaarten.
Het zou leuk zijn om nog meer dorpelingen te
ontmoeten.
Dus houd 10 december vrij in de agenda en
kom gezellig mee doen. Om mensen met
een staand nummer te voorkomen zouden we
graag vooraf willen weten wie aanwezig is
zodat we eventueel nog iets kunnen regelen.
Roy en Derk
tel. 06 12329085
Tot dan........
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