
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke  

verenigingen van Anderen. 
nr. 3  augustus 2001. 

 
Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand. 

Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd,  
voor de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief,  

bij Dick van der Es, Nijend 2  Anderen, emailadres aubergesthubert@hetnet.nl  
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
 
Zangkoor Anderen 
contactpersoon Age Stiksma, Nijend 3 9465 TP  
Anderen, tel en fax: 0592-242258,  
e-mail: a.stiksma@hetnet.nl 
 
Programma zangkoor seizoen 2001-2002. 
 
13 september                     10 januari 
27 september                     24 januari 
11 october                            7 februari 
25 october                          21 februari 
  8 november                        7 maart 
15 november                      21 maart 
29 november                        4 april 
18 december kerstfeest      18 april 
                                             2 mei 
 
Aanvang 19.30 uur.  
Nieuwe leden zijn in ons jubileumjaar, we 
bestaan nl. in januari 25 jaar, van harte 
welkom!  
 
Motor Club Anderen 
 
Ook in de komende maand wordt er vrolijk 
over ’s Heren wegen gereden. 
Zondag 12 augustus 19.00 uur 
Zondag 26 augustus 19.00 uur 
We starten als altijd bij de Auberge. 
Nog steeds zijn “niet leden” van harte welkom. 
 
Mededeling voor “leden” 
Jan Slijkhuis stelt voor “leden” die niet 
regelmatig hun prioriteiten juist stellen, te 
royeren. (Schijnt een regel te zijn van het niet 
bestaande huishoudelijke reglement) 
 
 
 
 
 

CVV 
 
Klootschieten 
Vrijdag 17 augustus organiseren wij een 
straten-klootschiet-wedstrijd. Om 19 uur zal er 
worden gestart vanaf Auberge St. Hubert. Wij 
zullen bij u langs komen voor de opgave. 
Natuurlijk kunt u zich ook zelf opgeven bij een 
van de bestuursleden (tot 10 augustus). 
 
Zomerfeest 2002 
Het zomerfeest voor het volgende jaar staat 
gepland op 14, 15 en 16 juni. Noteer dit alvast 
in uw agenda zodat u het niet hoeft te missen. 
 
Gevonden voorwerpen 
Bij het afgelopen zomerfeest zijn een trui en 2 
paar zwarte sokken blijven liggen. Deze 
kunnen worden opgehaald bij Jeanette 
Brunsting, Nijend 26. 
 
Rommelmarkt 
Zet alvast spullen opzij die u niet meer denkt 
nodig te hebben, want volgend voorjaar (april 
2002) willen we weer een rommelmarkt 
organiseren. 
 
Bejaardensoos Anderen 
 
Onze soos begint weer op dinsdag 4 september 
om 13.30 uur. We zijn van plan de soos te 
beginnen met een bingo met kleine prijsjes. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom 
Wij rekenen op jullie!!! 

Het Bestuur. 
 
 
 
 
 



Bedenk een naam 
 
Wist U dat er in de zomer van 1978 een beroep 
op de inwoners van Anderen werd gedaan om 
een naam te bedenken voor de schoolkrant? Uit 
25 namen, die door de kinderen waren 
ingezonden, kon men kiezen. 
De naam die de meeste stemmen kreeg was: 
“Nijs oet de Schepershof” Na loting kreeg J.K. 
Udding een attentie van de oudercommissie voor 
zijn keuze voor de naam van de schoolkrant. 
Zomer 2001. Vierentwintig jaar later. 
Bedenk een naam voor onze krant. Een eigen 
krant van het dorp Anderen. De naam zeer juist 
gekozen. 
Iedereen veel plezier gewenst met het lezen van 
“Het Moesblad” 

          Trijntje Reinders 
 
Schoolvervoer.          door Boudewijn van Baal 
 
De stichting die het vervoer van leerlingen vanuit 
Gasteren en Anderen naar de OBS in Anloo in de 
toekomst gaat regelen is een feit. Op dinsdag 24 
juli is de oprichtingsakte getekend. Enkele dagen 
later heeft de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel in Meppel plaats gevonden. Het 
bestuur van de stichting bestaat uit de volgende 
personen: Mevr. Gea Dekker (Gasteren) 
Secretaris, Mvr. Baukje Pander (Gasteren), Koos 
Komdeur penningmeester, Hans Onstein en 
Boudewijn van Baal voorzitter. Ook de gemeente 
is inmiddels op de hoogte gebracht van de 
oprichting van de stichting. 
In de vorige editie van het Moesblad hoopte ik 
nog op een klein wonder. En inderdaad, tijdens 
de raadsvergadering van 28 juni zijn bij de 
behandeling van de begroting door de PvdA toch 
nog vragen gesteld over het leerlingen vervoer. 
Als gevolg daarvan heeft op 3 juli opnieuw een 
gesprek plaats gevonden met de wethouder. De 
gemeente heeft tijdens dat gesprek aangeboden 
het vervoer te garanderen tot 1 januari 2002. De 
werkgroep en de stichting hebben als reactie 
aangeboden het vervoer te regelen vanaf de 
eerste schooldag in augustus. Dit uiteraard tegen 
betaling. Hierop heeft de gemeente tot op dit 
moment (woensdag 25 juli) nog niet gereageerd. 
De bal ligt nu dus in Gieten. Deze trage manier 
van handelen door de gemeente tijdens het hele 
proces zorgt nog steeds voor veel ongenoegen bij 
betrokken ouders. Enkelen van hen hebben als 
reactie op de hele situatie en een brief van de 
gemeente van 19 juni, inmiddels een 
bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.  
Ongetwijfeld meer nieuws in het volgende 
Moesblad. 

Stichting Historie Anderen. 
contactpersoon Age Stiksma, Nijend 3 9465 TP  
Anderen, tel en fax: 0592-242258,  
e-mail: a.stiksma@hetnet.nl 
 
Wat was dat ook al weer, zult U zich misschien 
afvragen. O ja, de organisatie die in 1998 het 
boek over Anderen heeft uitgegeven (dat boek is 
trouwens bijna uitverkocht). Maar bestaat die 
S.H.A. dan nog steeds? 
Het antwoord is: nou en of!  Het bestuur, 
bestaande uit Geert Kamphuis, voorzitter; Age 
Stiksma, secretaris-penningmeester en de leden 
Jan Huizing, Ina Oostra en Geert van Veen, gaat 
nog steeds door met haar activiteiten.  
Ook na het verschijnen van het boek hebben wij 
veel materiaal verzameld: artikelen, vele foto's, 
boeken, en soms ook kleine voorwerpen.  
Dat alles heeft een plaats gekregen in een paar 
metalen kasten in Oes Stee. Op onze grote 
verzameling daar is ook een uitvoerige index 
gemaakt, zodat alles voor ons, maar ook voor U, 
terug te vinden valt.  
Want U kunt ook gebruik maken van ons archief. 
Op afspraak bent U in de gelegenheid om b.v. 
een kijkje te nemen in onze grote fotocollectie, 
het overzicht van alle veldnamen in Anderen,  
een kadastraal overzicht, een verzameling 
kaarten, het archief van de opgeheven school,. 
In ons archief bevindt zich ook het complete 
bestand van de diepvriesvereniging, van de 
landbouwvereniging, en van het zangkoor. 
Toch blijven wij nog steeds op zoek naar zaken 
die niet verloren mogen gaan. Maar dat hangt 
van Uw bereidwilligheid af. Denk daarom bij het 
opruimen van oude dingen, met name papieren, 
zoals b.v. koopaktes e.d. aan ons. Geef ons in 
ieder geval de kans er een oordeel over te vellen 
of om b.v. een kopie te maken. Ook (kleinere) 
voorwerpen zijn van harte welkom. En U zult er 
misschien verbaasd over zijn, dat wij aandacht 
aan min of meer alledaagse zaken besteden. Maar 
als wij het nu niet doen weet over een generatie 
niemand nog iets van de opwinding rond het 
vervoer van de schoolkinderen in 2001.  
Wij bewaren de artikelen die over dit onderwerp 
in de krant staan. Kunt U nog een pond 
oorlogstabak leveren? Wij wel, dank zij de 
verzamelwoede van een inwoner! Onze tijd gaat 
zo snel, dat wij voortdurend alert moeten zijn op 
dingen die ongemerkt  verdwijnen. Over 50 jaar 
weten volgende generaties niet meer wat een 
gulden of een rijksdaalder was. 
Houd ons a.u.b. op de hoogte en denk aan 
Anderen! 
 


