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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 126 -  november 2011 
 

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, emailadres: moesblad@anderen.info  
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
Activiteitenagenda 
11 november : Klaverjassen 
12 november : Oud papier 
14 november : Creatief Anderen 
17 en 24 nov. : Reanimatie/AED cursus 
25 november : Huiskamerconcert 
26 november : Vrouwenver. en Boermarke 
26 november : Sinterklaas in Anderen 
14 december : Jaarvergadering Boermarke 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier. 
Zaterdag  12 november wordt het oud papier 
weer opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
Het bestuur 
 
Creatief Anderen 
  
Na een geslaagde avond met Roy, waarin we 
heerlijke hapjes gemaakt en gegeten hebben, 
maakten we op 10 oktober een bloemstuk.  
Op 14 november,  om 09.15 uur in  
Oes Stee, gaan we aan de slag met papier,  
we gaan kaarten maken. 
Wil iedereen die komt het volgende mee-
nemen: snijmat, liniaal, schaartje en een 
potlood. 
Voor aan- of afmeldingen graag bellen naar 
Elsje tel. 241970 of Margriet tel. 350387. 
 
Vrouwenvereniging Anderen  
en Boermarke Anderen 
 
 Uitnodiging voor onze jaarlijkse gezellige 
avond, op zaterdag 26 november a.s., met het 
cabaret-duo Van Dittum en van Dattum.  
Aanvang om 20.00 uur in Oes Stee.   
Toegang € 10,- per persoon. Graag vooraf 
opgeven bij een van de bestuursleden: 
Thallina 241330; Jannie / Geert 241503; of 
Martha 242993. 

Sinterklaas komt in Anderen op 
zaterdag 26 november 
 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje. Zaterdag 26 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.    
 
 
Boermarke Anderen 
  
Aankondiging: 
Boermarke Anderen jaarvergadering op 
woensdag 14 december  2011.  
Locatie en agenda volgen in het Moesblad van 
december. 
 
 
Openbaar vervoer  
 
Na het invoeren van de belbus heeft  
Dorpsbelangen Anderen overleg gehad met de 
gemeente en het OV bureau.  
In deze gesprekken is er gesproken over de 
matige kwaliteit van het openbaar vervoer, de 
gemaakte keuzes en mogelijke alternatieven. 
Helaas hebben deze gesprekken geen beter 
alternatief  opgeleverd.  
Hebt u als gebruiker van de belbus vragen of 
suggesties over de opzet van de dienst-
regeling, dan kunt u contact opnemen met 
Henk Jonkers, secretaris dorpsbelangen 
Anderen.  
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Kennismaking (1) 
 
Hallo inwoners van Anderen, 
Na een aantal enerverende weken in het 
mooie dorp Anderen is het de hoogste tijd, en 
hebben we er nu even tijd voor, om ons aan 
jullie voor te stellen. 
 
Wij zijn Wilma en Harrij Creemers en zijn sinds 
15 augustus de trotse eigenaren van 
Auberge St. Hubert. Dit houdt in dat we ook 
direct inwoners van Anderen zijn geworden. 
We zijn in de woning achter het 
hotel/restaurant komen wonen met onze 
jongste dochter Rinske. Oh ja, we hebben ook 
twee honden en een kat meegenomen; 
Tommie onze oude hond , Ome Joop 
(waar sommigen inmiddels al van gehoord 
hebben) en onze rode kater Kerel. 
 
Wij komen oorspronkelijk uit de omgeving van 
Haarlem maar hebben inmiddels al een rondje 
IJsselmeer gemaakt.  20 jaar geleden hebben 
we ook 5 jaar in Borger gewoond dus we 
kennen het Drentse land een klein beetje. 
 
Naast Rinske hebben we nog drie kinderen. 
Erik, die gelukkig samenwoont met zijn 
Stefanie en sinds een week of 10 trotse pappa 
en mamma van Ruben zijn. Femke die ook 
gelukkig samenwoont met haar Joes en 
inmiddels al 19 weken zwanger is en, jammer 
voor haar ook al 19 weken de hele dag ziek is. 
Als laatste hebben we ook nog Jeroen en die 
woont nog in ons oude huis in Bemmel tot dat 
het verkocht is. Hij studeert in Deventer  
HBO Facilitair management en is om de week 
een weekeinde bij ons en helpt dan waar en 
als het kan. 
 
Omdat het tot nu toe erg druk is geweest 
hebben we te weinig tijd gehad om met 
iedereen kennis te maken. Maar we zijn van 
plan om lang te blijven, dus dat komt allemaal 
nog wel. 
Het hotel en het restaurant gaan we op 
dezelfde manier voortzetten. In ieder geval met 
dezelfde kwaliteit, maar met ons eigen “sausje” 
erover heen. 
Het moet een gezellige, welkome Herberg 
blijven. 
Daarom gaan we wel de naam veranderen.  
De nieuwe naam zal worden: 
De Herberg van Anderen. 
Ook de hotelkamers gaan we dit najaar 
opknappen en een beetje aan de eisen van de 
tijd aanpassen. 
 

Wat betreft het dorpsfeest, daar gaan we 
gewoon mee door. Dat lijkt ons leuk en dan 
zien we trouwens ook de meesten van jullie. 
 
Voor nu een vriendelijke groet en graag tot 
ziens. 
 
Wilma, Harrij, Rinske en de beestenbende. 
 
Kennismaking (2) 
 
Hallo Dorpsgenoten. 
U heeft in een ander stukje kennis met ons 
kunnen maken. 
 
Graag willen wij u iets vertellen over onze 
plannen. 
 
In principe willen wij aan de opzet van ons 
hotel/restaurant niets veranderen. Het huis-
kamer idee is één van de zaken waardoor wij 
het hotel gekocht hebben. Die uitstraling willen 
wij dan ook zo houden. 
 
Wat gaan we wel doen? 
Het gonst al een beetje rond, maar we gaan de 
naam veranderen. De nieuwe naam wordt: 
De Herberg van Anderen. Het is een naam die 
beter bij ons past en waarvan wij vinden dat 
die ook beter in onze omgeving past. 
Laat onverlet dat we niets aan de huiselijkheid, 
de gezelligheid maar zeker ook niet aan de 
kwaliteit van onze keuken gelegen willen laten 
liggen. 
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. 
 
Ook gaan wij in november 3 weken dicht en 
gaan de hotelkamers onder het mes. Die gaan 
we aanpassen aan de eisen van de tijd. 
 
Verder willen we voor onze hotelgasten WIFI 
gaan aanleggen. Hoe dat moet weten we nog 
niet, maar daar hopen we, eventueel met hulp, 
dus als u iemand weet?,  achter te komen. 
We zoeken overigens ook iemand die kan 
tegelzetten. Er moet een klein tegelwandje in 
onze woning gemaakt worden in december, in 
onze nieuwe keuken. 
 
Daarnaast gaat ook binnenkort onze eigen site 
de lucht in. www.herbergvananderen.nl  en ons 
nieuwe mailadres: 
welkom@herbergvananderen.nl.  
 
U ziet het, genoeg te doen de komende tijd. 
Kom overigens gerust langs om te kijken. 
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Uiteindelijk willen we voor wat betreft het werk 
in het hotel een ontbijtbrigade opzetten. Een 
paar representatieve mensen die voor ons  
’s morgens de ontbijten gaan verzorgen en 
licht huishoudelijk werk daarbij, als we 
hotelgasten hebben. Het moet een brigade zijn 
die elkaar afwisselt en representatief voor onze 
gasten. De rustige tijden zal er waarschijnlijk 
weinig  vraag zijn, maar in drukkere tijden 
regelmatiger. Dus als u iemand weet…… 
 
Voor nu een vriendelijke groet van Wilma en 
Harrij Creemers van:  
 
De Herberg van Anderen 
 
 
Reanimatie/AED cursus in Gasteren 
 
Op donderdag 17 november en donderdag  
24 november 2011 bestaat er weer de 
mogelijkheid om in Dorpshuis "De Gasterije" in 
Gasteren een reanimatie/AED cursus te 
volgen. Aanvang om 19.00 uur. 
Tijdens deze cursusavond wordt de theorie 
besproken. Worden de reanimatie handelingen  
uitgelegd en hoe de AED (Automatische 
Externe Defibrillator) werkt. 
Vervolgens kunt u dit oefenen op speciale 
demonstratiepoppen. De cursus wordt, evenals 
het voorgaande jaar, gegeven door Roeland 
Hoogenraad uit Anloo (werkzaam bij de 
ambulance dienst), nu samen met  
Annet Adema uit Gasteren (spoedeisende hulp 
verpleegkundige). 
De cursuskosten bedragen € 20,- zijn inclusief 
koffie/thee. De cursisten hebben de mogelijk-
heid, als zij een aanvullende verzekering bij 
hun zorgverzekeraar hebben afgesloten, 75% 
tot 100% van de cursuskosten te declareren. 
Maximaal kunnen op deze avonden 40 cursis-
ten geplaatst worden en vol is vol.  
Graag het cursusgeld op de avond zelf 
afrekenen. De cursus wordt ook aangeboden  
aan inwoners van Anloo en Anderen. 
Opgave voor één van beide avonden kan bij 
Annet Adema, De Hoek 27, 9466 PC, 
Gasteren. Het liefst per e-mail: 
annet.adema@home.nl  en anders  
tel. 06-46564500. 
 
 
Volleybal 
 
De volleybal vereniging Rietvogels te Gasteren 
zoekt nog een aantal enthousiaste spelers die 
het team willen versterken.  
 

We zoeken mensen die het leuk vinden om 
recreatief te trainen op maandagavond van 
19.45 tot 20.45 uur in de sporthal  
"De Gasterije". 
Kom gewoon eens vrijblijvend langs.  
 
 
OBS Anloo 
 
Lunchplein Vacatures 
Voor de Tussen Schoolse Opvang van  
OBS Anloo in Anloo zijn wij op zoek naar: 
Overblijfkrachten (m/v). 
 
Wat ga jij doen? 
Je begeleidt een groep kinderen tijdens het 
overblijven van 11.45 – 13.15 uur. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Affiniteit met de doelgroep (4-12 jaar). Een 
flexibele, enthousiaste en positief gemoti-
veerde instelling is van belang. Daarnaast 
inzetbaarheid voor 3 of 4 dagen per week 
m.u.v. de schoolvakanties. 
 
Wat biedt Lunchplein? 
Wij bieden een vrijwilligersovereenkomst voor 
de duur van 40 schoolweken. Je ontvangt per 
overblijfbeurt een vaste vergoeding van € 9,00            
(belastingvrij). 
De eigen kinderen/kleinkinderen van de 
overblijfkrachten mogen op de dagen dat zij op 
de tussenschoolse opvang werken gratis 
overblijven. 
 
Algemene informatie 
Het Lunchplein is onderdeel van de Speel-
werkgroep. Speelwerk is al ruim 20 jaar een 
professional op het gebied van kinderopvang. 
De ervaring en de professionaliteit die hierbij is 
opgedaan, gebruikt Speelwerk vanaf nu ook 
voor Tussenschoolse opvang. 
 
Heb je interesse? 
Meld je voor 1 december a.s. aan via onze 
website www.lunchplein.nl door het invullen 
van een sollicitatie formulier. 
Of neem contact op met mevr. T. de Vries, 
tel. 06-20156975,  
email t.devries@speelwerk.net 
 
 
Huiskamerconcert met  
Beatrice en Vera van der Poel 
 
In onze woonkamer aan het Nijend zal op   
25 november een akoestisch dubbel concert 
plaatsvinden van Beatrice en Vera van de 
Poel. 
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Beatrice zingt prachtige Nederlandstalige 
liedjes, terwijl Vera (DIVera) meer voor de 
Engelstalige pop kiest. 
Een smaakvolle combinatie die zomaar op  
25 november in Anderen komt optreden, dit 
mag je echt niet missen. 
Meer info over Beatrice kan je vinden op: 
www.beatricevanderpoel.nl en info over  
Vera op www.diveramusic.com 
Ook op www.raphbode.nl vind je informatie en 
filmpjes. 
 
Reserveren 
Iedereen kan dit huisconcert van Live in Your 
Livingroom bezoeken. Om iedereen te kunnen 
voorzien van koffie, koek, wijn, bier of fris 
wordt er een entreeprijs geheven van € 10,00. 
Reserveren kan via Live in Your Livingroom. 
(Ga in de Agenda naar 25 november en kies 
reserveren). 
Koffie: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Nijend 24 Anderen. 
Mis dit unieke concert niet en reserveer direct! 
Groet, 
Raph en Ingrid 
 
 
Dag van Jong en Oud succesvol 
verlopen 
 
Op 20 oktober vond in Anderen de dag van 
jong en oud plaats, georganiseerd door 
bewoners en Stichting Welzijn Aa en Hunze. 
De middag werd door ongeveer 45 mensen 
bezocht, die deelnamen aan de verschillende 
onderdelen. 
Vooral het  bloemschikken werd enthousiast 
ontvangen, maar ook de spelletjes, het verhaal 
over oude voorwerpen en het maken van de 
bezem vond men erg leuk. 
Er waren zelfs verschillende ouderen die de 
Wii hebben geprobeerd onder begeleiding van 
de jeugd. 
Om 17.00 uur ging men als afsluiting 
gezamenlijk pannenkoeken eten, die waren 
gebakken door inwoners van het dorp. 
 

 

Stichting Welzijn Aa en Hunze wil dan ook de 
deelnemers en vrijwilligers heel erg bedanken 
voor de leuke en gezellige middag! 
 
 
Met blijdschap………! 
 
Op maandagavond 17 oktober is onze dochter 
Leah Trui Prenger geboren. Leah is vernoemd 
naar haar oma en overgrootoma. Moeder en 
dochter maken het goed. Vader ook. 
Kom Leah maar eens bewonderen. 
 
Jeltje en Jan, 
Gevelakkers 10 
 
 
Hervormde Gemeente Eext,  
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 6 november 
Geen dienst 
 
Zondag 13 november, 10.00 uur 
Mevr. H. Mertens, Roden 
 
Zondag 20 november, 10.00 uur 
Ds. Menno Menninga 
Herdenkingsdienst 
 
Zondag 27 november 
Geen dienst 
 
Zondag 4 december 10.00 uur 
Ds. Streutker Betting 
Drentse dienst 
 
Voor pastorale zorg: Ds. Menninga 
Hiervoor kunt u zich in verbinding stellen met 
de Kerkenraad via: 
dhr. Hein Schipper te Eexterzandvoort, 
tel. 0598 – 468135. 
 
 
 


