
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 13  juni 2002. 
 

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, ’t Loeg 4  Anderen, emailadres heinenhoes@hetnet.nl  

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
Eénjarig bestaan van Het Moesblad. 
 
Het Moesblad gaat het tweede levensjaar in. 
Vanaf juni vorig jaar verschenen er twaalf 
edities van de Anderse Nieuwsbrief, zoals het 
eerste nummer heette. Twaalf maanden 
berichten van de diverse verenigingen in ons 
dorp, en mededelingen van verschillende 
mensen.  
Het éénjarig bestaan van het Moesblad is een 
mooi moment om te bezien of  “de krant” op 
deze wijze moet blijven verschijnen. Misschien 
moeten er dingen veranderen, misschien heeft 
iemand een idee voor een rubriek, en wellicht 
wil iemand regelmatig iets in het Moesblad 
schrijven. Het kan natuurlijk ook zijn dat u 
zegt dat het op deze manier prima is geregeld. 
Wellicht heeft u een suggestie; ik ben erg 
benieuwd. Als U iets kwijt wilt, dan vind ik het 
graag in mijn (digitale) postbus. In ieder geval 
komt er volgende maand weer een Moesblad. 

Dick van der Es. 
 
 Vereniging Dorpsbelangen 
 
Dankwoord 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
wil hierbij graag van de gelegenheid gebruik 
maken om Dick van der Es te bedanken voor 
het verzorgen van de eerste jaargang van “het 
Moesblad” en Sander van der Sluijs voor het 
bezorgen. Het blad doet zeer goede dienst en 
daarom denken wij dat wij onze waardering 
namens het hele dorp mogen uitspreken. 
Bovendien zijn de reacties op de naam zeer 
positief. Met dank aan Hennie Sling. 
 
Bushokje 
Zoals iedereen wel weet is het ‘bushokje’ aan 
de Gieterstraat helaas afgebrand, net voordat 
de vereniging dorpsbelangen plannen had om 
het hokje op te knappen. Hierover was al 
overleg geweest met de contactambtenaar van 
de gemeente de heer De Jager.  

En wat nu? Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelangen heeft het plan opgevat om in 
plaats van te denken aan herbouw van het 
bushokje aan de Gieterstraat, te proberen een 
nieuw bushokje op de Brink te realiseren op de 
plaats van het huidige hokje, dat helemaal niet 
in stijl is met de omgeving. 
Welke (financiële) mogelijkheden hiervoor 
zijn moet nog met de heer De Jager worden 
onderzocht. 
Heeft u ideeën, opmerkingen of bezwaren, dan 
kunt u contact op nemen met Tjapko Uildriks. 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 8 juni 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
F. Uildriks 
Th. Jobing 
G. Liebe 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen 
 
 
AKC ‘54 
 
Op 1 juni vinden al weer de laatste wedstrijden 
plaats van het voorjaarsseizoen. 
De wedstrijden die dan gespeeld worden zijn:  
AKC'54 F1 - ASKO F3 10.00 uur Anderen 
AKC'54 E1 - ASKO E2 10.00 uur Anderen 
ASKO C2 - AKC'54 C1 12.30 uur Assen 
AKC'54 B1 - Noordenv. B2 11.00 uur Anderen 
 
De trainingen in Anderen gaan nog wel door 
tot en met 14 juni. 
 
 
 
 
 



Pannenkoeken Toernooi 
Zaterdag 22 juni vindt het pannenkoeken 
toernooi plaats, er zijn een recordaantal teams 
ingeschreven. 
De eerste wedstrijden beginnen om 10.00 uur  
en we verwachten dat de prijsuitreiking rond 
15.00 uur zal plaatsvinden.  
Het volledige programma is te vinden op de 
AKC web site: www.akc54.myweb.nl/ 
Een pannenkoeken toernooi is geen 
pannenkoeken toernooi wanneer er geen 
pannenkoeken zouden zijn. Met andere 
woorden tussen de middag zijn er vol op 
pannenkoeken verkrijgbaar, soep en andere 
lekkernijen. 
 
Diverse mededelingen 
*  Op 1, 2 en 3 juli gaat AKC weer meehelpen 
om de TT baan schoon te maken om de kas te 
spekken. Leden zullen worden benadert om 
hun bijdrage te leveren 
*  Het traditionele kampeer toernooi bij Ritola 
voor de jeugd vindt plaats in het weekend van 
24 en 25 augustus. 
*  Op 1 september aanstaande wordt een 
Familiedag georganiseerd. Wat we gaan doen 
is nog een verrassing. De dag begint om 10.00 
uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
  
Stichting Historie Anderen. 
 
Dorpsgenoten! Zoals U weet blijft de S.H.A. 
doorgaan met het verzamelen van gegevens en 
materiaal voor het dorpsarchief,  om maar niets 
van de geschiedenis van het dorp verloren te 
laten gaan. 
Wij hebben na het verschijnen van het boek 
"Anderen, het dorp van de Moeshappers" ons 
archief nog met diverse foto's en documenten 
kunnen aanvullen. Maar wij blijven 
voortdurend speuren naar meer. Daarom 
vragen wij  U Uw verzameling nog eens na te 
kijken. Misschien vindt U nog waardevolle 
foto's, dia's  of  andere documenten, zoals 
koopaktes en andere papieren. Ook van recente 
datum blijft welkom. Van Uw dia's laten wij 
foto''s maken voor het archief. Bel een van ons 
op en wij komen graag langs om te overleggen. 
Alle fotó's e.d. worden in de computer 
opgeslagen, waarna U het materiaal weer 
terugkrijgt. U hoeft dus niets af te staan, al 
blijft dat ook welkom! Van oude formulieren, 
aktes enz. maken we een kopie En denk niet te 
snel: dat is niet van belang, of: dat hebben ze 

vast wel. Ook oude boekjes zijn welkom. Wij 
willen niets verloren laten gaan. 
Bij voorbaat onze dank. 
Geert Kamphuis, Age Stiksma, Geert van 
Veen. 
 
Magic Schoolbus 
 
Het bestuur van de Stichting Stroomdal Expres 
nodigt alle bewoners van de dorpen Anderen, 
Gasteren en Anloo uit een bijdrage te leveren 
aan haar initiatief, nl. het schoolvervoer vanuit 
de dorpen Anderen en Gasteren van en naar de 
OBS in Anloo. Deze bijdrage zal aan u 
gevraagd gaan worden in de vorm van een 
donatie, waarvoor u een donateurskaart 
ontvangt. De donateurskaart heeft de waarde 
van € 5. Uiteraard mag u meer doneren. 
In de komende periode zullen deelnemers en 
bestuursleden van onze stichting op pad gaan 
om huis aan huis deze donateurskaart aan te 
bieden. 
Wij willen iedereen bedanken voor het 
vertrouwen dat is getoond. Het zal ons 
aansporen het komende jaar met de nodige 
inzet en initiatieven door te gaan. 

Het Bestuur. 
 
 
Fietsers Gezocht 
 
ATB-ers uit Anderen, Anloo en Gasteren voor 
recreatief rijden in eigen omgeving, maar ook 
de deelname aan (toer)tochten, dichtbij en 
veraf. 
De oprichting van een “clubje” is nog in 
beginstadium, zodat we nog alle kanten op 
kunnen. Belangstelling? Laat me jullie 
ideeën/wensen weten.  
Rob van Ekeren. De Hoek 4 Gasteren, tel. 
2314380. 
E-mailen kan ook: rob4u2@zonnet.nl 
 
 

 


