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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.68 januari 2007. 
 

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 inzenders. 

 
 
Nieuwjaarswens 
 
De samensteller en de bezorger van het Moes- 
blad wensen alle lezers een voorspoedig 2007 
toe. 
 
 
 
Toneelver. “De Vriendenkring” uit 
Anderen speelt: “Spieker Willem wat 
hej toch uitvreten” 
 
Het is alweer januari en dat betekent traditie- 
getrouw de twee uitvoeringsavonden van   
Toneelvereniging “De Vriendenkring”. 
Er is de afgelopen maanden weer druk gerepe- 
teerd in Oes Stee. 
Deze keer een blijspel in drie bedrijven van 
Bernd Gombold en Ben ten Velde. 
 
Houdt u dus de volgende data vrij: 
vrijdag 26 januari en/of zaterdag 27 januari a.s. 
in Auberge St.Hubert te Anderen. 
Aanvang 19.45 uur. 
Entreeprijs € 3,50 (donaterurs vrij) 
 
Op beide avonden is er weer een verloting en 
beide avonden zullen worden afgesloten met 
een muzikaal feest. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd! 
 
Kinderen uit Anderen (en omgeving) opgelet! 
Dinsdag 23 januari a.s. generale repetitie van 
Toneelvereniging “De Vriendenkring” in 
Auberge St.Hubert om 19.00 uur. 
We nodigen jullie dan ook van harte uit voor 
dit avondje!! En niet vergeten hoor!! 
 
Namens de Toneelvereniging “De Vrienden- 
Kring”. 
 
 
 
 

 
Kerstmarkt in Eext 
 
Het centrum van Eext zou bruisen tijdens de 
kerstmarkt van zondag 10 december, nou dat 
was ook zo. Grote drukte in het gehele dorp, 
mede natuurlijk dankzij het prachtige weer. Het 
was heel gezellig in Cafe 't Centrum, er werd 
veel verkocht in de vele en diverse kraampjes, 
de kniepertjes waren niet aan te slepen en ook 
de snert was overheerlijk.  
In het Verenigingsgebouw werden eveneens 
goede zaken gedaan.  
Allerlei fraaie handwerken, kerststukjes, 
strofiguren, kaarten, voederhuisjes (bedankt 
Fa.Hofsteenge voor de "dakbedekking"), ook 
heel originele voedertakken met mezenbollen 
en pinda's; het ging vlot van de hand. 
Ook in de kerk was het druk. Er waren met 
veel zorg (en belangeloos) opgemaakte bakjes 
en manden met bollen te koop. Alleen was het 
jammer dat niet iedereen begreep dat de totale 
opbrengst naar het restauratiefonds ging; toch 
is er goed verkocht, zelfs nabesteld. Ook nu 
weer had De Echte Bakker Pots uit Rolde een 
geweldig krentenbrood geschonken waarvan 
meer dan 130 mensen het gewicht dachten te 
raden. De getallen varieerden van 175 tot 6875 
gram, twee mensen zaten er het dichtste bij 
met 1800 gram en na loting heeft de fam. 
Poelman van de Stationsstraat vast lekker 
gegeten! Grote belangstelling was er ook toen 
het koor "Alta Trinita"uit Bovensmilde 
Christmascarols zong en dat ook nog eens 
buiten bij het Centrum en binnen in het 
Verenigingsgebouw deed. Klasse! 
Wat leverde het op, want alle opbrengsten 
vanuit de kerk en het Verenigingsgebouw 
gingen naar de bankrekening van de Stichting 
Vrienden, voor de restauratie van de Eexter 
kerk: ruim 1100,- euro.  
Een geweldig bedrag, dankzij de enorme 
inspanning van heel velen. Namen noemen 
doen we niet, maar bedanken wel: iedereen 
die in welke vorm of op welk gebied dan 
ook (achter de schermen, met de schermen of 



 2

voor de schermen) met de Kerstmarkt bezig is 
geweest: VAN HARTE BEDANKT. 
De Stichting Vrienden gaat natuurlijk door met 
het organiseren van activiteiten die geld 
opleveren voor de restauratie: in het voorjaar 
koren, concerten en we zijn ook bezig met 
tentoonstellingen. Goede ideeën zijn nog 
steeds van harte welkom! 
Namens de Stichting Vrienden: een gezond 
nieuw jaar! 
 
Lous Bremmer, secr. 
 
 
Sportvereniging GAVAS 
 
GAVAS bedankt hierbij alle afnemers van 
kerststerren en hyacinten. 
 
De actie is door de inzet van de vrijwilligers en 
door het gebruik van de bestelbriefjes heel 
goed verlopen! 
 
Het bestuur 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Voortaan wordt het oud papier opgehaald door 
IJsvereniging “Kleuvenveen” op dezelfde wijze 
als voorheen. 
 
Voor het komend jaar zijn de volgende 
zaterdagen ingepland: 
 
- 13 jan.2007 
- 10 mrt.2007 
- 12 mei 2007 
- 14 juli 2007 
- 08 sept.2007 
- 10 nov.2007 
  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur. 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu 
Afd. Anderen 
 
Maandag 22 januari a.s. hebben wij onze jaar- 
vergadering, waarbij een wisseling van drie 
bestuursleden plaats vindt. 
Aansluitend wordt een bingo gehouden. 

Mozaïek van Europese culturen en 
landschappen (optioneel: excursie 
naar de Ardennen) 
 
Plaats : Boerhoorn in Rolde 
Data : maandagmiddag 19 en 26 februari, 
5,12,19 en 26 maart 2007 
Duur : 6 hoorcolleges 
Docent : Dr T. J. A. Reijers 
Kosten : € 135,00 incl. collegesyllabus en 
koffie/thee 
 
Op reis zien we natuurlijke en cultuurland- 
schappen aan ons voorbij trekken. Om de 
aarde begrijpend te leren zien is enige kennis 
van de ontstaanswijze van landschappen 
behulpzaam. Dan vallen ook relaties op met 
cultuur elementen. Natuurlijke landschappen 
ontstaan door natuurlijke processen en 
kringlopen zoals de plaattektonische- en de 
waterkringloop. Cultuur landschappen ontstaan 
door de invloed van de mens. In deze cursus 
traceren we van ijkpunt naar ijkpunt de komst 
van de mens naar Europa en de groei van 
prehistorische en historische culturen.  
We gaan na hoe het menselijke tijdsgevoel 
zich heeft ontwikkeld en hoe dat zich verhoud 
tot het geologische tijdsbegrip. Vervolgens 
traceren we de groei van het geografische 
ruimtebegrip voor de Europeanen en tenslotte 
bespreken we met hulp van het geologische 
tijdsbegrip, de uitbreiding van natuurlijk Europa 
met verschillende aangroeizones die elk eigen 
kenmerkende landschapsvormen hebben  
We besluiten met een korte bespreking van de 
invloed van de mens op landschappen en het 
milieu en bespreken per natuurlijke zone een 
aantal van de kenmerkende landschaps- 
vormen. 
Gewapend met deze kennis kunnen we als 
reiziger onvermoede dimensies traceren van 
de wonderlijk complexe en unieke aspecten 
van het Europese culturele en landschap- 
pelijke mozaïek. 
 
Programma 
1. Hoe is Europa gedefinieerd en vanwaar 
komen de bewoners. 
2. De Europese prehistorische culturen van 
ijkpunt tot ijkpunt, en de groei van het 
geografische ruimtebesef. 
3. Hoe verhoud het menselijke tijdbesef zich 
tot geologische tijd. 
4. Natuur- en cultuurlandschappen kunnen 
spreken 
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5. Onze dynamische aarde met haar 
kringlopen 
6. Kenmerkende landschappen van Oer-, 
Paleo-, Meso-, en Neo Europa; een gids op 
reis. 
 
Over de docent 
Na voor Shell wereldwijd als exploratiegeoloog 
gewerkt te hebben, werd hij in 2000 consulent 
voor geologische cursussen en excursies voor 
de industrie en belangstellenden. 
Hij begeleidde ongeveer 85 reizen en expedi- 
ties over de hele wereld en gaf regelmatig 
publiekslezingen over geologie, West-
Europese cultuur en geschiedenis.  
Eerder gaf hij voor de seniorenacademie 
(Groningen) een introductiecursus Geologie 
die in 2007 wordt vervolgd. Ook geeft hij in 
2007 een geologische excursie voor een breed 
belangstellend publiek, inclusief deelnemers 
aan deze cursus. 
 
Deelname aan de cursus 
Voor deelname aan de cursus dient u zich te 
wenden tot Mevr. Grietje Paas van de Stichting 
Welzijn Aa en Hunze te Gieten, per tel. 245924 
of via paas@welzijnaaenhunze.nl 
      
Optioneel 
In combinatie met de cursus kan optioneel 
worden deelgenomen aan een driedaagse  
excursie, met inleidend college, naar de 
Belgische Ardennen. 
Docent en excursieleider : Dr T. J . A. Reijers 
Data : Inleidend college donderdag 14 juni 
13.00- 16.00 uur 
Excursie : 27, 28 en 29 juni 
Voor verdere informatie en aanmelding voor de 
excursie kunt u contact opnemen met de heer 
Dr . T.J.A. Reijers, 
Tel. 0592-241411 
Fax 0592-241026 
E-mail:tjareijers@hetnet.nl. 
 
 
Jaarafsluiting 
 
De vele bezoekers van de eindejaars- 
ontmoeting op de Brink willen het bestuur 
van de Stichting Dorpsbelangen hartelijk 
bedanken voor het initiatief en de prima 
uitvoering van de gezamenlijke afsluiting 
van het jaar 2006. 
Uit de vele positieve reacties bleek dat dit 
evenement zeker voor herhaling vatbaar is. 
Nogmaals dank!  
 

Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzanvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 7 januari 10.00 uur Ds. B.Wiegman, 
Assen. 
 
Zondag 21 januari 10.00 uur Ds. B.Janssens- 
Fennema, Hooghalen.  
Tijdens deze dienst vindt de bevestiging plaats 
van de Hr. van Santen als kerkenraadslid. 
 
Eerste aanspreekpunt voor een crematie of 
begrafenis is de Hr. R.Speulman, Keukenhof 2 
te Eext, tel. 263169 of voor pastorale zorg 
Ds. B.Janssens-Fennema te Hooghalen, 
Tel. 0593-592427.  
 
 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 
Op woensdag 28 februari a.s. wordt de jaar- 
vergadering weer gehouden. 
De aanvang is 20.00 uur en zoals gebruikelijk 
is wordt de bijeenkomst gehouden in 
Auberge St.Hubert. 
De agenda en de diverse verslagen worden 
meegestuurd met het Moesblad van februari.  
 
 
 
 
 


