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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 127 -  december 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 
 
9   december: Klaverjassen 
10 december: Kerststerren Gavas 
12 december: Creatief Anderen 
14 december: Jaarvergadering Boermarke 
19 december: Vrouwenvereniging Anderen 
21 december: Afscheid Bram Hadderingh 
23 december: Jaarvergadering IJsvereniging 
31 december: Borrel op de brink 
27 en 28 jan.: Toneeluitvoeringen 
 
Kennismaking 
 
Misschien hebben jullie ons al eens zien lopen: 
mijn dochter Nadia in de buggy en ik erachter. 
Of misschien hebben jullie ons al in het speel-
tuintje gezien. 
Sinds eind juni hebben Nadia en ik één helft 
van de splinternieuwe, levensloopbestendige 
twee-onder-één-kap woning van Woonborg, 
aan het begin van de Gevelakkers betrokken. 
Na een moeilijke periode in Almere en een 
korte tussenstop in Groningen, zijn we uitein-
delijk weer terug op de plek waar ik ben 
opgegroeid en waar ik me thuis voel: Drenthe. 
Ik kom van oorsprong uit Annen, mijn ouders 
wonen daar nog steeds. Ik werk in Groningen, 
bij de Belastingtelefoon en rijd dagelijks op en 
neer met mijn kleine grijze autootje. 
We voelen ons hier al echt huis, door de 
gemoedelijke sfeer en de vriendelijke dorps-
genoten hier in Anderen. Nadia heeft zelfs al 
een speelkameraadje gevonden!  
Het enige dat de harmonie wreed verstoort zijn 
de diverse branden in de buurt…We hopen 
dan ook dat de verantwoordelijke snel wordt 
gevonden en wensen alle betrokkenen via 
deze weg nog eens veel sterkte toe. 
 
Groetjes van Nannette en Nadia. 
 
PS. Kom gerust eens langs voor een kopje 
koffie/thee en een rondleiding! 

 
 
IJsvereniging  Kleuvenveen (1) 
 
Jaarvergadering 
Hierbij nodigen wij u uit voor de 
jaarvergadering van IJsvereniging 
“Kleuvenveen”. 
 
Wanneer: vrijdag 23 december 2011 
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats  : Kantine  
 
1) Opening  
2) Mededelingen 
3) Ingekomen stukken 
4) Notulen vorige vergadering  
       d.d. 17 december 2010 
5) Financieel verslag  
6) Jaarverslag 
7) Pauze 
8) Kascontrole 
9) Bestuursverkiezing: 
       Aftredend en herkiesbaar   
       P. de Jong en K. Post 
10) Rondvraag  
11) Sluiting 
 
Het bestuur. 
 
Waterbron  
De bron is geslagen en voorzien van een 
pomp. Inmiddels hebben we voldoende water 
op de ijsbaan kunnen pompen. We  zijn nu niet 
meer volledig afhankelijk van water uit de 
sloot, wat de laatste jaren nog wel eens 
problemen gaf.  
Het was een behoorlijk investering, maar dit is 
mede mogelijk gemaakt door het harken van 
de TT-baan en een financiële bijdrage van de 
Rabobank uit het donatiefonds.  
Alle vrijwilligers bij het TT-baan harken,  nog-
maals hartelijk dank.  
 
Het bestuur. 
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IJsvereniging Kleuvenveen (2) 
 
Data oud papier 2012: 
 Za. 14 Jan.  2012 
 Za. 10 Mrt.   2012 
 Za. 12 Mei   2012 
 Za.  07 Juli   2012 
 Za. 08 Sept. 2012 
 Za. 10 Nov.  2012 

 
Oud papier vanaf 13.00 uur bij de weg 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 19 december is onze kerstviering in 
Oes Stee. We starten om 18.00 uur met een 
broodmaaltijd. Na de maaltijd gaan we om 
19.45 uur verder met de kerstviering die 
verzorgd wordt door de eigen leden (met 
verhalen en gedichtjes).  
Wil iedereen die aan deze broodmaaltijd 
deelneemt dit even doorgeven aan een van  
de bestuursleden.  
Graag aanmelden voor 12 december i.v.m. 
inkopen en dergelijke. 
 
Creatief Anderen. 
  
Op maandag 12 december, om 09.15 uur is 
onze volgende ochtend. We gaan een kerst-
krans voor op tafel maken.  
Wil iedereen hiervoor kerstgroen meenemen. 
Bijvoorbeeld coniferen groen of iets dergelijks 
(wel zijn hiervoor veel korte takjes nodig). 
Verder de platte glazen schaal van ongeveer 
26 cm. die we al eerder hebben gebruikt. 
Verder nog kleine kerstballetjes, een snoei-
schaar en een mesje.  
De ochtend wordt georganiseerd door  
Tiet (242855) en Martha (242993). 
 
 
Jeugdactiviteiten Anderen 
 
Sint en Piet kwamen op zaterdag  
26 november naar Anderen.  
Sinterklaas had erg veel moeite om bij  
Oes Stee te komen door alle wegwerkzaam-
heden in het dorp.  
Binnen werden Sint en Piet toegezongen door 
alle kinderen, ouders en andere belangstel-
lenden.   
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   

Bezorging Kerststerren en 
hyacinten door GAVAS 
 
Geweldig hoeveel bestellingen voor kerst-
sterren en hyacinten wij dit jaar mochten 
noteren! Hartelijk dank aan iedereen die gym-
vereniging GAVAS in Anloo op deze wijze 
steunt. 
Zaterdag 10 december worden de planten en 
bollen tussen 9.30 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 kerst-
sterren kunnen wij niet buiten laten staan, deze 
planten zijn temperatuurgevoelig. 
Bent u dan niet thuis, bel dan even met  
Jannes Bruins, tel 272007, om een bezorgtijd 
of aflevering op een ander adres, bijv. bij uw 
buren, af te spreken. 
 
Het bestuur van GAVAS wenst een ieder 
prettige Kerstdagen en een sportief 2012. 
 
 
AGENDA jaarvergadering 
Boermarke Anderen 
 
Waneer           14 december 2011 
Waar               Auberge Saint Hubert 
Tijd                  aanvang 20.00 uur 
 
1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Mededeling/ingekomen stukken 
4. Financieel verslag 2010 
5.    Verslag kascommissie 
       (L. Roede en B. Speulman) 
6.    Benoeming nieuwe kascommissie 
       (L. Roede aftredend) 
7.    Bestuurverkiezing 
       Aftredend en herkiesbaar R. vd. Houwen 
       Aftredend, niet herkiesbaar W. Speulman 
       Voorgesteld door bestuur B. Speulman 
       Tegenkandidaten kunnen zich 24 uur voor  

          aanvang van de jaarvergadering    
aanmelden bij de voorzitter 

8.    Gebruik van werktuigen 
9.    Biotoopverbetering 2011 deelname 
       6,5 hectare en toelichting op regeling 
10.  Afvoer landbouwplastic 
11.  Gastspreker BLGG (bedrijfslaboratorium 
        voor grond en gewasonderzoek) 
        Johan de Vries 
12.   Rondvraag 
13.   Sluiting                   
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Toneelvereniging  
“De Vriendenkring” 
 
We zijn al weer druk aan het repeteren.  
Dit toneelseizoen hebben we ook een nieuwe 
regisseur. Dat geeft nog meer plezier aan de 
repetitie avonden. Bovendien leren we er ook 
nog van. 
Het is al weer bijna januari 2012, tijd voor de 
uitvoeringen en wel op vrijdag 27 en zaterdag 
28 januari. 
Binnenkort komen we langs met de donateurs-
kaarten, zou u dan ook willen aangeven op 
welke avond u naar de voorstelling komt. 
Mocht u het dan nog niet weten, wilt u het dan 
zo spoedig mogelijk doorgeven bij Coba Boer, 
tel. 243089, want vol is vol. 
 
Het bestuur 
 
OBS Anloo 
 
Uitnodiging. 
Op 1 januari 2012 neemt Bram Hadderingh na 
een dienstverband van ruim 40 jaar afscheid 
van het onderwijs. 
U bent van harte welkom om hem de hand te 
drukken tijdens de informele receptie op  
21 december 2011 tussen 15.00 en 17.00 uur 
in de basisschool te Anloo. 
 
Met vriendelijke groet, 
team, OR en MR van OBS Anloo. 
 
Stichting Welzijn Aa en Hunze 
 
Zorg goed voor een ander !  Zorg goed voor 
jezelf ! 
 
Mantelzorg, wat is dat eigenlijk? Bij de één 
gaat een lichtje branden, de ander heeft er nog 
nooit van gehoord. Mantelzorg is de 
onbetaalde, intensieve en langdurige zorg die 
iemand verleent aan iemand waarmee ze een 
persoonlijke band hebben. Degene aan 
wie hij/zij zorg biedt is meestal een familielid 
(ouder, partner, kind, zus, opa), een goede 
vriend(in) of iemand uit de buurt. Denk aan 
iemand met een gehandicapt kind, een 
dementerende vader, een chronisch zieke 
partner of een buurvrouw met mobiliteits-
problemen.  
Wellicht bent u mantelzorger. Dan weet u als 
geen ander dat intensief zorgen voor een 
dierbare soms best zwaar kan zijn. Dat er 
momenten zijn waarop u even niet meer weet 
hoe u de dingen moet aanpakken. Dan is het 
fijn om te weten dat u ergens op terug kunt 
vallen.  

Centraal Punt Mantelzorg is er voor u. Dit is 
een punt waar u ten alle tijden, kosteloos en 
zonder verwijzing terecht kunt voor: informatie 
en advies, emotionele ondersteuning, 
bemiddeling, dienstverlening, vervangende 
zorg, lotgenotencontact en het bezoeken van 
themabijeenkomsten.  
Centraal Punt Mantelzorg is onderdeel van 
Stichting Welzijn Aa en Hunze. De mantelzorg-
consulent Bianca Huivenaar is op maandag tot 
en met donderdag tijdens kantoortijden 
bereikbaar via tel: 0592-245920. 
www.mantelzorgaaenhunze.nl 
 
Soms even een klein beetje hulp 
Veel ouderen in de gemeente Aa en Hunze 
wonen er met veel plezier. Maar er zijn ook 
ouderen die te maken krijgen met beperkingen, 
een chronische ziekte, verminderde mobiliteit 
of het verlies van een partner, vrienden of 
familieleden. Zaken die het dagelijks leven er 
allemaal niet gemakkelijker op maken.  
U loopt misschien tegen vragen en/of 
knelpunten aan waarbij U zelf niet in staat bent 
om er een oplossing voor te vinden.  
Maar soms weet u ook de wegen niet te 
bewandelen of iets weerhoudt u ervan om 
stappen te ondernemen.  
Maar het kan ook heel iets anders zijn, zoals 
vragen op het gebied van financiële 
regelingen, vervoersmogelijkheden, 
vrijetijdsbesteding en nog veel meer. 
Stichting Welzijn Aa en Hunze biedt een 
huisbezoek aan. Een getrainde vrijwilliger 
komt langs en er wordt samen met u 
geïnventariseerd welke vragen/knelpunten er 
spelen en gekeken welke oplossingen er zijn. 
Het bezoek heeft verschillende kanten. In alle 
gevallen biedt iemand een luisterend oor en 
staat open voor uw vragen, kennis en ervaring!  
Bij complexere problemen komt de ouderen-
adviseur op bezoek. Naast het geven van 
informatie kan zij ondersteuning bieden en 
bemiddelt zo nodig met de instelling die hulp 
verleent. 
Wilt u graag een huisbezoek of kent u iemand 
die behoefte heeft aan een bezoek, dan kunt u 
contact opnemen met Kiena ten Brink, 
Ouderenadviseur van Stichting Welzijn Aa en 
Hunze, telefoon 0592-245910.  
  
Bedankje 
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken 
voor de belangstelling die wij hebben 
ontvangen na mijn operatie en revalidatie. 
Dank voor alle bezoekjes, kaarten, cadeaus en 
de vriendelijke woorden tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis, in Anholt en nu ik weer thuis 
ben. Hartelijk dank daarvoor. 
Jan en Roelie Boerma 
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Stichting Historie Anderen. 
 
Open huis 
Op zaterdag 18 februari 2012 houden wij open 
huis van 10.00 tot 16.00 uur in ons dorps-
archief in Oes Stee.  
Wij onrvangen u graag met een gratis kopje 
koffie of thee. 
Nadere informatie volgt nog! 
  
Maatschappelijke stage 
Voor scholieren uit het voortgezet onderwijs 
bestaat de mogelijkheid een stage te lopen bij 
onze Stichting.  
Gedacht kan worden aan digitalisering van ons 
fotobestand. 
Neem kontakt op met A. Stiksma,  Nijend 3,  
tel. 242258  of via  a.stiksma@hetnet.nl 
 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Oetneudiging 
De leste daogen van het jaor komt weer an. 
Even tied veur mekaor. Daorum heb wij 
besloten dat alle inwoners van Anderen op 
Aoljaorsdag van 16.00 tot 18.00 uur een 
borrelie kunt kommen drinken op de brink. 
 
Dus um 16.00 heb wij de snert waarm! 
 
Denk der um: gien vuurwaark en ok gien 
sterregies of aans wat daor op liekt! 
 
Tot 31 december! 
 
Dörpsbelangen Anderen 
 
 
Even voortstellen: Rijschool LetsGO 
 
Mijn naam is Otto Burggraaf, ik woon in Anloo 
en na een “carrièreswitch” ben ik begin  
juli 2011 begonnen met een eigen autorij-
school, die de naam Rijschool LetsGO draagt. 
Het is zeker niet makkelijk om iets voor jezelf 
te beginnen, maar nu, na bijna 5 maanden 
bezig te zijn begint de rijschool aardig vol te 
raken. Naast mijn eigen rijschool heb ik een 
samenwerkingsverband met Rijschool 
Zuidlaren en het is prettig om met collega’s 
van gedachten te kunnen wisselen. 
Wij werken met een duidelijk concept. 
Leerlingen krijgen een instructiekaart en weten 
precies wat ze de volgende les(sen) gaan 
doen. In de rijlessen zit veel structuur, waarin 
het coachen voorop staat in plaats van alleen 
het les geven, maar er is genoeg ruimte voor 
een stuk gezelligheid. 

Ook belangrijk is dat er na 1 november het een 
en ander is veranderd door een nieuwe wet-
geving. Met 16,5 jaar mogen leerlingen al  les 
gaan nemen en afrijden als ze 17 jaar zijn 
geworden. Dan rijden ze een jaar onder 
begeleiding van een coach (vader, moeder, 
etc.) en als ze 18 zijn mogen ze alleen de weg 
op. Voor de 17-jarigen is er een tussenoplos-
sing gevonden. Zij mogen ook les gaan nemen 
en afrijden als ze 18 jaar zijn geworden. Meer 
hierover is te vinden op www.2toDrive . 
Al met al bevalt deze nieuwe uitdaging als 
rijinstructeur mij uitstekend. Ik heb in mijn 
eigen rijschool al een aantal leerlingen uit 
Anloo en daarom zou ik het erg leuk vinden om 
ook leerlingen uit Anderen , die bij Jorg en 
Tycho op de basisschool hebben gezeten, te 
mogen begroeten in mijn lesauto. Voor meer 
informatie kunt u kijken op: 
www.rijschoolletsgo.nl .  
Daarnaast ben ik bereikbaar op: 
tel.nr. 0592-277064. 

 

  IJsracekoorts 

Scootmobielraces op ijs in Eext. 
Deelname mogelijkheid voor ieder dorp in 
de Gemeente Aa en Hunze. 

   Wanneer de ijsvloer op de ijsbaan in Eext dik      
genoeg is voor ijsraces zal er ook een 
zogenaamde scootmobielrace georganiseerd 
worden. Alle dorpen uit de gemeente Aa en 
Hunze worden van harte uitgenodigd hiervoor 
een team te leveren. 

Vorig jaar maakten de besturen van de 
ijsvereniging Eext en de organisatie van de  
GP Eext al bekend dat zij van plan waren om 
bij voldoende vorst ijsraces te organiseren op 
de ijsbaan van Eext. Dit plan is uitgewerkt en 
kan worden uitgevoerd zodra de ijsvloer dik 
genoeg is.   
Maar de organisatie wil de bewoners van  
Aa en Hunze hier beter bij betrekken. Daarom 
stelt de organisatie geheel belangeloos en 
zonder kosten 10 zogenaamde scootmobiels 
ter beschikking aan toekomstige deelnemers.  
Deze 10 scootmobiels zijn dus voor de 1e tien 
teams die zich melden. De deelnemers kunnen 
de scootmobiels vanaf 1 december afhalen en 
“verbouwen” tot een echt racemonster. 
Per dorp wordt slechts 1 scootmobiel verstrekt. 
 
Natuurlijk mag je ook met een eigen scoot-
mobiel meedoen. Er is echter wel een 
technisch reglement. De scootmobiels mogen 
o.a. wel voorzien worden van een 
verbrandingsmotor, maar hier is wel paal en 
perk aan gesteld. 
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Men kan zich vanaf heden aanmelden bij 
willydaling@kpnmail.nl  
Hier geldt wel dat OP = OP.  
Vanaf 1 december, of zo snel als mogelijk, 
worden de scootmobiels verstrekt.  
Het reglement kan ook worden opgevraagd bij 
het secretariaat. 
 
 

Volleyballers gezocht  
 
De volleybalgroep van sportvereniging de 
Rietvogels in Gasteren zoekt een aantal 
enthousiaste spelers (en speelsters!) die het 
team willen versterken en die het leuk vinden 
om recreatief te trainen. We spelen op 
maandagavond van 19.45 tot 20.45 uur in de 
sportzaal van de Gasterije. Leeftijd is niet van 
belang: jong of oud, iedereen is welkom.  
Heb je nog niet zo vaak gespeeld: ook geen 
punt, onze trainster Ilse Jipping maakt je snel 
enthousiast. 
Vind je het leuk om mee te doen of wil je er 
meer van weten, kom langs op onze 
trainingsavond of bel/mail even met  
Ben Mulder; tel. 238033;  
email: b.m.mulder@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Woensdag 7 december, 19.30 uur is er een 
gemeente avond in het verenigingsgebouw te 
Eext. Hier wordt besproken hoe samen verder 
te gaan met Rolde aangezien dit in Eext niet 
meer mogelijk is omdat de groep te klein is.  
 
Kerkdiensten 
Zondag 11 december 
Geen dienst 
 
Zondag 18 december, 10.00 uur 
Mevr. Heleen Mertens 
 
Zondag 25 december, 10.00 uur 
Eerste Kerstdag 
Ds. Van Til, Hoogeveen 
 
Zaterdag 31 december, 19.00 uur 
Oudejaarsavonddienst 
Mevr. Heleen Mertens 
 
De Kerkenraad 

   


