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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.60 mei 2006. 
 

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, e-mailadres: moesblad@anderen.info 

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

 
 
Kopij voor het Moesblad 
 
Attentie!!!!!! 
 
In verband met vakantie van Gert Olieman 
dient de niet per e-mail aangeleverde kopij 
voor de juni en juli uitgaven van het Moesblad 
te worden aangeleverd bij Ruud v.d.Houwen, 
Nijend 8. 
Alle andere kopij kan op het thans in gebruik 
zijnde e-mailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen (1) 
 
Oud papier 
 
Op zaterdag 13 mei komen wij weer uw oud 
papier ophalen. 
Helpers zijn L.Knijp en J.Boerma. Graag om 
13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Oproep 
 
Wie gaan er op 23 mei a.s., bij mooi weer, 
mee fietsen? 
Opgave bij Anna Jobing tel. 243075 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
 
De open dag van ons dorpsarchief op 
zaterdag 11 maart 2006 is een succes 
geworden. Veel bezoekers hebben kennis 
genomen van opzet en inhoud van ons 
archief, en in gesprekken  hebben wij proberen 
uit te leggen wat ons bezig houdt, wat onze 
doelstellingen zijn. 
Wij zeggen hartelijk dank aan de vrijwilligers 
die ons die dag hebben bijgestaan bij zowel de 
administratie van een en ander als bij het 
schenken van koffie en thee. Zij hebben er 
voor gezorgd dat wij die dag zelf de handen 
vrijhielden voor onze eigen bezigheden, en 
iedereen te woord konden staan. 

 
 
Donateurs 
 
De actie om donateurs te verwerven, teneinde 
ons financieel te ondersteunen, heeft ruim 30 
donateurs opgeleverd, zowel van uit het dorp 
als uit de omgeving. Wij zeggen iederen 
hiervoor hartelijk dank! 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest 
die dag aanwezig te zijn, en wilt u ons werk 
toch ondersteunen, dan kan dat uiteraard nog 
steeds. 
Als u donateur wilt worden, tegen een bedrag 
van 5 euro per jaar, dan kan dat op de 
volgende manieren: 
U overhandigt 5 euro aan de bestuursleden 
Geert Kamphuis, Geert van Veen of Age  
Stiksma; 
U geeft een van ons een seintje en  wij komen 
uw bijdrage halen (en dan misschien ook over 
meer zaken spreken); 
U stort het bedrag van 5 euro op rekening 
nummer 3162.00.530 ten name van:Stichting 
Historie Anderen, Nijend 3 te Anderen, onder 
vermelding van “donatie 2006”. 
 
Onze plannen voor de komende tijd zijn: 
-het dorpsarchief opnieuw, en dan anders en 
beter, opzetten; 
-verwerken van alle kadastrale en andere 
gegevens, zoals veldnamen, in een computer- 
programma. De bedoeling is dat men zo kan 
zien, hoe de eigendommen in het dorp 
gedurende langere perioden zijn geweest; 
-onderzoeken instellen, door middel van 
gesprekken, naar diverse onderwerpen, zoals 
het dorsen, het monsternemen, de verbouw 
van vlas enz. 
-het bewerken van dia’s tot foto’s, welke 
digitaal worden opgeslagen; 
-het (blijven) verzamelen van allerlei materiaal. 
Weggooien kan altijd nog! 
 Wij denken hierbij aan artikelen uit kranten, 
boeken, overlijdensberichten enzovoort, maar 
ook aan kleine voorwerpen; 
-het maken, en ook verkopen, van dvd’s en 
video’s over diverse evenementen. 
Die kunnen nog steeds worden besteld bij 
Geert van Veen, tel. 241755 
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U ziet het: wij hebben veel plannen. Die  
vragen veel inzet van ons. Als u dat waardeert, 
vragen wij uw steun daarvoor, en die ligt dan 
met name op het financiële vlak. Maar ook uw 
belangstelling, ook als meer recentere inwoner 
van Anderen, stellen wij op hoge prijs. De 
geschiedenis van het dorp Anderen is voor 
een deel ook uw geschiedenis! 
 
 
Expositie van kunstschilder Pol  
in Anderen. 
 
In samenwerking met de Stichting Historie 
Anderen en de dependance Hagenend 2 van 
Galerie Boven te Stadskanaal zal de kunst-          
schilder Henk Pol uit Meppel gedurende een 
aantal weken in mei en juni 2006 een expositie 
van zijn aquarellen houden in de boerderij 
Hagenend 2 van de familie Hilbrands. 
De tentoonstelling is van 12 mei tot en met 
5 juni voor publiek geopend. 
De heer Pol heeft onder meer de boerderij 
Hagenend 3 tot onderwerp gekozen, maar 
daarnaast ook vele andere aantrekkelijke 
plekjes uit Drenthe en Overijssel verbeeld.  
Zijn werken zijn ook te koop. 
Op vrijdag 12 mei is de tentoonstelling vanaf 
15.00 uur tot 17.00 uur geopend. 
De verdere openingstijden zijn: 
elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur; dit geldt ook voor pinkstermaandag. 
Verder kan op verzoek ook op werkdagen een 
bezoek worden gebracht aan de galerie, mits 
er iemand van de commissie beschikbaar is. 
Wendt u zich dan tot Hans Hilbrands  
tel. 242806, of Geert van Veen tel. 241755, of 
Age Stiksma tel. 242258. 
 
Een bord geeft aan of de tentoonstelling 
toegankelijk is. 
De toegang is gratis, en wij hopen dat u eens 
langs komt! 
 
 
Bejaarden gymnastiek 
 
Weer een vereniging minder! 
 
Na 34 jaar houdt deze vereniging op te 
bestaan. In 1972 opgericht door een groep 
enthousiaste bejaarden met op haar 
hoogtepunt 27 leden. Zeer bijzonder is dat de 
vereniging vanaf haar start onafgebroken op 
enthousiaste wijze is geleid door 
mevr. Alsema. De hechte band met haar blijkt 
uit het feit dat alle leden elk jaar bij haar op 
verjaardagsvisite komen. 
Door het sterk terug gelopen aantal leden 
heeft de vereniging helaas geen bestaansrecht 
meer. 
 

Op donderdag 4 mei a.s. zullen de laatste 
leden in Oes Stee bij elkaar komen en onder 
het genot van een kopje koffie afscheid nemen 
van mevr. Alsema, waarbij als blijk van grote 
waardering haar bloemen zullen worden 
aangeboden. 
 
 
Nieuws van de Vrienden van de 
Eexter kerk (1) 
 
Zoals u wellicht in het Dagblad van het 
Noorden heeft gelezen gaat het nog niet 
geweldig met de Gemeente Aa en Hunze en 
de Stichting Vrienden, wat betreft het 
subsidiebedrag dan. Nog steeds een gat 
tussen 19.000 euro en 4250 euro. We houden 
u op de hoogte. Wel heel blij zijn we met een 
prachtige donatie (bedragen noemen we niet, 
maar het is een groot bedrag) van de 
Ondernemersvereniging Eext en omstreken. 
Jan Okken kwam aankondigen dat de 
vereniging ophoudt te bestaan en dat ze een 
goede bestemming zochten voor het geld wat 
ze over hebben. De restauratie van de kerk in 
Eext leek een goed plan: wij zijn er heel erg blij 
mee. Hartelijk dank vast, als het t.z.t. op de 
rekening van de Stichting Vrienden wordt 
overgemaakt! 
Inmiddels is er zo’n 13.500 euro op rekening 
316204595 Rabobank Gieten door u en 
andere gulle gevers over gemaakt, maar er 
kan nog meer bij… 
Het programma voor de officiële opening van 
de gerestaureerde kerk is nagenoeg rond: 
zaterdag 10 juni voor iedereen die maar 
komen wil en zondag 11 juni is er een 
feestelijke kerkdienst. Wat er precies gaat 
gebeuren, ook daarvan houden we u op de 
hoogte, maar zet de data maar vast op de 
kalender! 
Lous Bremmer, 
Secr. Stichting Vrienden. 
 
 

Vrienden van de Eexter kerk (2) 

Op maandag 15 mei vanaf 13.30 uur gaat een 
groepje mensen de enveloppen voor de 
uitnodiging opening gerestaureerde kerk 
schrijven. Het is, net als bij de giro-actie- de 
bedoeling dat huis aan huis de uitnodigingen 
bezorgd worden in Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort. Verder een aantal 
“buitenmensen” via de post. 

Daar zijn veel handen voor nodig want die 
maken licht werk. 
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Oproep dus aan iedereen die een uurtje mee 
wil helpen (of je nu bij de Vrienden hoort, bij de 
kerk of gewoon iets wil doen voor ons aller 
kerk) kom naar het Verenigingsgebouw en 
help: schrijven en/of rondbrengen: dan zijn we 
zo klaar. 

Graag tot de 15e! 

Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten: 
 
4 mei 19.15 uur Herdenkingsbijeenkomst in de 
Hervormde kerk te Eext 
7 mei 10.00 uur Mevr. Steenhuis-Muntendam 
21 mei 10.00 uur Ds. B.Janssens-Fennema 
3 juni 19.00 uur Ds. B.Janssens-Fennema 
Hooghalen Pinksteren 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman,  
Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 of  voor 
pastorale zorg: Ds. B. Janssens-Fennema te 
Hooghalen, tel. 0593-592427. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 8 mei aanstaande gaan wij om 19.30 
uur in Oes Stee onder leiding van mevrouw 
Kock uit Grollo kralen rijgen. 
De bijdrage hangt af van de samenstelling van 
het materiaal. 
Bij verhindering graag bericht naar Roelie tel. 
242169 of Trijntje tel. 242389. 
 
 
Dauwtrappen 
 
Op donderdag 25 mei – Hemelvaart – gaan we 
weer Dauwtrappen. Onder leiding van een 
deskundige gids maken we een mooie 
wandeling door de prachtige natuur rond 
Anderen.  
We starten om 06.00 uur vanaf de brink en bij 
terugkomst rond 08.00 uur staat het ontbijt 
klaar in de kantine van de ijsvereniging. 
Onderweg komen we een koffiepost tegen.  
Deelname aan de wandeling is voor donateurs 
van Dorpsbelangen gratis. Aan niet-donateurs 
vragen we een vrijwillige bijdrage in de kosten. 
Opgeven bij Dick van der Es (tel. 248777) voor 
23 mei.  
 
 
 
 
 
 
 

Peuterspeelzaal Ukkie (1) 
 
Paasbrodenaktie 
 
Bij de onlangs gehouden paasbrodenaktie 
hebben wij in Anderen, Anloo en Gasteren 
maar liefst 300 broden verkocht. Tevens 
hebben wij nog een aantal donaties 
ontvangen. 
De paasbrodenaktie wordt gesponsord door 
C1000 Barelds uit Rolde die de broden tegen 
een zeer scherpe prijs levert en een 
uitstekende service biedt. 
Wij willen graag alle mensen die de 
paasbrodenaktie hebben ondersteund hartelijk 
bedanken, in het bijzonder C1000 Barelds 
voor de sponsoring en de prettige 
samenwerking.  
Van de opbrengst wordt nieuw speelmateriaal 
op de peuterspeelzaal aangeschaft en worden 
bestaande voorzieningen vervangen en/of 
opgeknapt.  
 
 
KLEDINGACTIE  PEUTERSPEEL- 
ZAAL “UKKIE” ANDEREN, ANLOO 
EN GASTEREN (2) 
 
Van 19 t/m 25 mei 2006 wordt de kledingactie 
van Peuterspeelzaal “Ukkie” gehouden ter 
ondersteuning van het Liliane Fonds namens 
de Stichting Humanis Recytex. Kleding kunt u 
in de bijgevoegde plastic zak doen. Schoenen 
dient u per paar apart aan te bieden. Als u niet 
genoeg heeft aan de plastic zak die bij u thuis 
bezorgd wordt, dan mag u natuurlijk ook 
andere gebruiken. 
 
De kleding en schoenen kunt u in boven-
genoemde periode in de kledingcontainer 
deponeren bij de basisschool in Anloo. 
 
Of u zet de spullen bij de weg. De kleding en 
schoenen worden in Anderen op dinsdag 
23 mei 2006 opgehaald door leden van de 
oudercommissie. 
 
Alvast bedankt voor Uw medewerking. 
 
 
Oudercommissie Peuterspeelzaal “Ukkie” 
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Aan de leden van de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen 

In Midlaren, een klein dorp op de rand van de 
Hondsrug, woont Marian van Albada. Ze 
werkte de afgelopen acht jaar aan een boek 
over de streek waar zij al 35 jaar woont. 
Een boek over de pioniers van 150 jaar 
geleden en hun nazaten, over de 
wisselwerking tussen mens en landschap in 
Drenthe, en over de vele oorlogen die over de 
Hondsrug zijn uitgevochten in de 
Middeleeuwen en de sporen die daar nu nog 
van zijn terug te vinden in het landschap. Ze 
beschrijft archeologische vondsten die in 
Midlaren zijn gedaan toen het land werd 
ontgonnen en probeert het landschap uit lang 
vervlogen tijden te laten herleven. Vele oude 
kaarten laten de veranderingen in het 
landschap zien en oude schilderijen geven een 
beeld van Noord Drenthe tussen 1700 en 
1900, evenals diverse reisverslagen van toen. 
Een veelzijdig en toegankelijk geschreven 
boek van 480 pagina's full color. 
Tot 1 mei kan dit boek nog besteld worden met 
een aanzienlijke korting van €10,- voor de prijs 
van €35,-. Het makkelijkst kan dit door de 
bestelbon op dit internet-adres in te vullen. 
http://www.midlaren.net/statisch/formulierboek.
html  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Philippe Boucher 
 
 

VERHUISBERICHT 

 
Verhuizing van 't Loeg 7a: 
Trudy Boelens, Fred Dresia en Judith 
Hogenelst gaan per 1 mei 2006 starten met de 
verhuizing naar Westeinde 11, 9466PG te 
Gasteren. 
Hierbij beëindigen wij alle donaties en zeggen 
alle lidmaatschappen op in Anderen. 
Wij bedanken alle dorpsbewoners voor een 
bijzonder mooie tijd in Anderen. 
Iedereen is van harte welkom om onze handen 
te schudden nog in Anderen of een kijkje te 
nemen in Gasteren. 
Hartelijke groeten, Fred, Judith en Trudy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportvereniging GAVAS 
 
De onderlinge sportavond is gepland op 
maandag 12 juni a.s. op het sportveld achter 
de basisschool. 
Aanvang 18.30 uur. 
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd 
om de jeugdleden te komen aanmoedigen. 
 
Het bestuur 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen (2) 
 
Reiscommissie 
 
Wie wil er mee op woensdagmiddag 
9 augustus a.s. naar de boerderij van 
Imca Marina te Midwolda. 
De kosten voor een rondleiding, incl. 
koffie met gebak, zijn € 6,- per persoon.   
De rondleiding kan ook uitgevoerd worden 
door Imca, in dat geval bedragen de 
meerkosten € 150,- voor de hele groep. 
Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij 
Hennie Slijkhuis tel. 242205 of bij 
Jantje Knijp tel. 241510. 


