
 1

Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 58  maart 2006. 
 

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 Gert Olieman, Gevelakkers 22,  Anderen, emailadres gert.olieman@planet.nl  

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

 
Nieuwe redactie van Het Moesblad. 
 
Na het opheffen van de Gemeentegids en het 
stoppen van de berichtgeving door Drukkerij 
Franken, heb ik bijna vijf jaar geleden het 
initiatief genomen om een maandelijkse “krant” 
in Anderen uit te geven. Maar nu acht ik de tijd 
rijp om de fakkel over te dragen aan een 
andere redacteur. Ik ben dan ook zeer 
verheugt te kunnen vertellen dat Gert Olieman 
voor ons dorp het Moesblad gaat maken. 
Aan deze uitgave heeft hij al meegewerkt en 
m.i.v. het aprilnummer zal hij zorgen voor de 
opmaak en het kopiëren. Hierbij hoort ook een 
nieuw adres: Gert Olieman, Gevelakkers 22, 
emailadres: gert.olieman@planet.nl 
Ik dank iedereen voor het in mij gestelde 
vertrouwen. 

Dick van der Es. 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 11 maart komen wij weer uw oud 
papier ophalen. 
Helpers zijn Jt. Knijp en Js. Boerma 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Noteer alvast op de kalender: zondagmorgen 9 
april viering Palmpasen. Nadere gegevens zijn 
te lezen in het volgende Moesblad. 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Laatste kans 
Op zaterdag 4 maart 2006 van 17.00 – 19.00 
uur, kan er nog geschaatst worden. Op vertoon 
van u lidmaatschapskaart heeft u gratis 
toegang tot de kunstijsbaan de Smelt in Assen.
  

Sport- en Speldag. 
 
De belangstelling voor de jaarlijkse Sport- en 
Speldag loopt terug. Dat is jammer, want het is 
doorgaans een gezellige dag en een 
mogelijkheid om je dorpsgenoten eens anders 
dan anders te treffen. Ook is het teleurstellend 
voor de organisatoren, want die steken er tijd 
en energie in om e.e.a. op een leuke manier te 
regelen. 
Om te peilen of er nog wel behoefte is aan een 
Sport- en Speldag, en in welke vorm dat dan 
eventueel zou kunnen worden gegoten, is er 
bij dit Moesblad een enquête gevoegd. De 
Stichting Volksvermaken Anderen en 
Dorpsbelangen vragen u deze enquête in te 
vullen en uw op- of aanmerkingen erbij te 
zetten.  Op die manier hoopt men een Sport- 
en Speldag te organiseren, waarbij veel 
Andersen aanwezig zijn. De enquête wordt in 
april bij u opgehaald. 
 
Fietsvierdaagse in Anderen 
 
Ook dit jaar is er weer een stempelpost in 
Anderen. Op 26, 27 en 28 juli komen de 
fietsers van de 40 km. tocht door ons dorp. 
Dorpsbelangen zal binnenkort de verenigingen 
uitnodigen voor een bijeenkomst,  om te praten 
over het organiseren van de activiteiten. 
 
Luchtvaartavond in Oes Stee. 
 
De tweede luchtvaartavond zal plaatsvinden 
op vrijdag 31 maart 2006 in Oes Stee.  
Aanvang 19.30 uur. Opgave tel.  241755  bij 
Geert van Veen. 
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Stichting Historie Anderen. 
 
Zoals reeds eerder is aangekondigd houdt de 
Stichting Historie op zaterdag 11 maart 2006 
een open dag in Oes Stee. Van 10.00 tot 
16.00 uur kunt u daar kennis nemen van de 
inhoud van ons dorpsarchief, van onze 
werkzaamheden en van onze plannen. Wat 
kunt u daar deze dag verwachten? 
Een zeer breed overzicht van alles wat wij tot 
nu toe hebben bewaard, ontvangen en 
geregistreerd. Het gaat hier om zeer veel 
foto’s, documenten en artikelen. Vooral de 
laatste categorie breidt zich de laatste tijd 
enorm uit! In onze vitrines kunt u een keur uit 
onze collectie bekijken. Daarbij ook 
kaartmateriaal. Tevens een presentatie van 
video-opnames via de tv. Dit onderdeel draait 
continu door. Ook verkopen we kaarten, cd-
roms en video’s, met daarin een selectie van 
diverse opnames uit de laatste jaren. Tot slot 
een presentatie via de computer van zeer veel 
gegevens van families uit Anderen en 
omstreken, en bovendien andere informatie 
over het dorp. 
Natuurlijk is er -tegen een schappelijke prijs- 
koffie en thee. 
Bovendien willen wij die dag enkele zaken met 
u als inwoners van Anderen bespreken. 
Het betreft hier De plannen om het boek “ 
Anderen, het dorp van de Moeshappers”, 
opnieuw uit te geven. Mogelijk alleen het 
tweede deel, het veel geraadpleegde deel 
bewoningsgeschiedenis. Sinds 1988 is er in 
het dorp nogal het een en ander qua bewoning 
veranderd. Bovendien hebben wij voor het 
oudste deel van dit verhaal vrij veel 
aanvullingen gevonden. Bij voldoende 
belangstelling zou een herdruk kunnen worden 
overwogen. 
 
 
De financiën van de Stichting Historie 
Anderen.  
De bodem van  de schatkist is, mede 
veroorzaakt door onze ambitieuze plannen en 
werkzaamheden, al geruime tijd in zicht. De 
drie bestuursleden, te weten Geert Kamphuis, 
Age Stiksma en Geert van Veen, zien geen 
kans de zaken op een verantwoorde manier 
verder voort te zetten, willen dat wel graag, 
maar vragen daartoe ondersteuning van 
personen die hun werk willen steunen, met 
name via een geldelijke bijdrage. Als u denkt 
dat ons werk van belang is voor het dorp 
Anderen, het bewaren en registreren van het 
verre en nabije verleden, dan zouden wij het 
op hoge prijs stellen als u ons werk jaarlijks via 
een donatie van 5 euro zou willen 
ondersteunen. In het verleden ligt het heden, in 

het nu wat worden zal, is de achterliggende 
gedachte bij ons werk. 
Nadere informatie kunt u krijgen op deze open 
dag, of eventueel na een nader gesprek. 
 
Wij hopen dat wij u allen op 11 maart mogen 
begroeten, en dat u dan overtuigd raakt van 
het nut van onze werkzaamheden! 
Mocht u die dag verhinderd zijn: wij zijn altijd 
bereid u op een ander tijdstip tekst en uitleg te 
geven. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten: 
5 maart. 10 uur: Ds. B. Fennema, bevestiging 
ambtsdragers 
12 maart: Mw. T. Steenhuis Muntendam 
26 maart: drs. Wiegman 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of  voor pastorale zorg: 
B. Janssen-Fennema te Hooghalen tel. 0593-
592427 
 
Stichting Vrienden van de 
Eexterkerk. 
 
Het gaat goed met de financiën. Op 25 januari 
was er 7100 euro gestort op de bankrekening! 
Vooral veel “niet meer in Eext wonenden” (de 
adressen daarvan zijn bij elkaar gesprokkeld 
door de Vrienden) hebben gereageerd.  
Voor het geval u de girokaart nog niet gepost 
heeft: gewoon even doen. Vijf euro voor de 
een is minstens evenveel waard als honderd 
voor de andere.  
Inmiddels hebben alle fracties van de 
Gemeenteraad een brief gekregen over de 
subsidieaanvraag en de perikelen die daar bij 
horen. Tot nu toe heeft alleen de VVD 
gereageerd, zowel naar de Vrienden  als door 
vragen in de Gemeenteraad, wellicht reageren 
de andere partijen ook nog. Door dit alles is er 
in ieder geval op 7 maart een gesprek met 
vertegenwoordigers van de Gemeente, 
Vrienden en Kerkenraad. 
Lezers van het Dagblad van het Noorden 
hebben het artikel over de moeilijkheden 
ongetwijfeld gelezen. Het verhaal rond de 
subsidie was echter niet helemaal juist: de 
Stichting Vrienden is in december vorig jaar 
gaan mopperen over het uitblijven van 
antwoord op de brief van de Stichting Behoud 
kerkelijke gebouwen Groningen en Drenthe 
(SBKGD) waarin gevraagd werd waarom het 
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subsidiebedrag van ruim 19.000 euro 
teruggebracht werd naar ruim 4000 euro. 
Boermarke Eext staat niet onwelwillend 
tegenover een “blijvend geschenk”. Zij heeft 
hierover van gedachten gewisseld met onze 
Stichting Vrienden. Daarbij hebben wij ons 
wensenlijstje overhandigden Boermarke zal 
dat in haar vergadering bespreken. 
Van de RABO-bank kregen we bericht dat ze 
eigenlijk nooit op “bedelacties” ingaan, maar 
voor de Eexterkerk een uitzondering maken. 
We hebben afgesproken van niets of niemand 
een bedrag te noemen en doen dat dus nu ook 
niet, maar het is wel een heel mooi bedrag. 
 
Oplevering 
Op 1 maart wordt de kerk opgeleverd en zijn 
alle bouwactiviteiten afgelopen. We hopen van 
harte dat er geen overbouwkosten zijn.  
Begin juni zal de officiële opening 
plaatsvinden. Er is een klein werkgroepje 
gevormd (enkele Kerkenraadsleden en 
Vrienden) dat hierover na gaat denken, zij 
kwamen op 20 februari bij elkaar.  
Op 13 februari was er weer een bijeenkomst 
van de Stichting Vrienden, op 13 maart 

Kerkenraad met Vrienden. U ziet het, er wordt 
hard gewerkt. Nog steeds zijn suggesties voor 
de officiële opening en het multifunctioneel 
gebruik van onze kerk. van harte welkom bij 
Lous Bremmer, secr. Stichting Vrienden Van 
(264787). 
 
GAVAS Gymnastiekuitvoering 
  
Thema: Mamma Mia, de musical van ABBA. 
  
Op zaterdag 25 maart houden wij in Café 
Popken-Hollander onze jaarlijkse uitvoering. 
Aanvang is om 19.00 uur, de zaal gaat open 
om 18.30 uur. 
Voor wie wil is er gelegenheid om een prijsje 
voor de loterij mee te nemen. 
Kledingadvies: Voor de gymdemonstratie het 
gewone turnpakje, voor de dansjes feestelijke 
kleding voor jongens  en meisjes, lekker 
overdreven en uitbundige kleding mag ook.    
Zie voor meer informatie www. gavas.tk 
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Vragen / opmerkingen formulier voor de Sport- en speldag 
 
 
Mogelijke activiteiten: 

 Volleybal en spelletjes (doorgaan op dezelfde manier) 
 Een wandelpuzzeltocht 
 Een fietspuzzeltocht 
 Levend ganzenbord 
 Een activiteit buiten het dorp: escape from Veenhuizen, spooktocht of letterboxen 
 Alleen ’s morgens of ’s middags een activiteit (graag voorkeur aangeven) 
 Geen activiteit / laten vervallen (iedereen heeft al genoeg te doen) 

 
Mogelijkheden voor de lunch: 

 Barbecue 
 Soep met brood 
 Geen lunch 

 
Andere ideeën / suggesties: 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vraag: 
Als u de sport- en speldag in 2006 moest organiseren, hoe zou de dag er dan uitzien? 
 

 

 

 

 
 
In de loop van april wordt dit formulier opgehaald. 
U kunt het formulier ook in de brievenbus doen bij Dick vd Es, ’t Loeg 4. 
 
 


