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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.70 maart 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. 

 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Komende zaterdag 10 maart  wordt het oud 
papier opgehaald. 
  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur. 
 
 
Dankbericht 
 
Graag wil ik iedereen bedanken, die mij tijdens 
het verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuis- 
komst een kaartje heeft gestuurd. 
Ook de bloemen en het bezoek hebben mij erg 
goed gedaan. 
Degenen die voor Wilfred en de kinderen 
hebben  klaar gestaan tijdens mijn afwezig-
heid, enorm bedankt. 
  
Gerda Ridder 
 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Zondag 1 april (geen grap) is het Palmpasen. 
Net als vorig jaar is het de bedoeling dat de 
stok thuis versierd wordt.  
Jullie worden om 10.30 uur in Oes Stee 
verwacht.  
Vandaar gaan we vanaf ca. 11.00 uur lopen 
via de Gevelakkers, ’t Loeg met als eindpunt 
Oes Stee.  
We vinden het erg leuk als er weer veel 
mensen komen kijken naar onze prachtige 
stokken.  
 
 
 
 
 

 
Stichting Stroomdal Express/Magic 
Schoolbus organiseert: 
 
DE POTGRONDVOORJAARSVERKOOP-
ACTIE (gratis thuis bezorgd) 
 
Vanwege het overweldigende succes van onze 
eerste potgrondactie, vorig jaar april, heeft het 
bestuur van de SSE/Magic Schoolbus besloten 
om dit jaar opnieuw een zelfde actie te 
organiseren. In tegenstelling tot vorig jaar zal 
er echter een maand eerder gestart worden 
met de verkoop van de potgrond.   
 
Wat gaat er gebeuren: 
 Tussen maandag 19 en donderdag 22 

maart a.s. treft u een opgavestrook aan in 
uw brievenbus. Hierop kunt u invullen 
hoeveel potgrond u wilt hebben (de prijzen 
staan er dan bij vermeld). Er worden 
zakken aangeboden van 40 liter. 

 Tussen maandag 26 maart en 
woensdag 28 maart a.s zullen de 
opgavestroken huis aan huis worden 
opgehaald (zorgt u dan dat de strook is 
ingevuld met het aantal zakken, naam en 
adres). Het te betalen bedrag wordt dan 
ook geïnd.!!! 

 Op donderdagavond 5 april zal de 
potgrond GRATIS bij u worden afgeleverd. 
U hebt dan al betaald, dus u hoeft niet per 
se thuis te blijven. 

 
Het gaat hier om 40 liter zakken, de prijs per 
zak is € 3,-, bij afname van 3 zakken betaalt u 
€ 7,50 
 
Contactpersonen voor evt. telefonische 
bestellingen:  Anloo:  Tineke Post (242608), 
Gasteren: Eileen Mantouw (248636), Anderen: 
Marjan Luis (243474)  
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Kortom: een actie waarbij u enerzijds de 
Stichting Stroomdal/Magicschoolbus 
ondersteunt, anderzijds voor u het gemak van 
gratis thuisbezorgde potgrond!! 
 
STEUN DE SCHOOLBUSJES EN BESTEL 
POTGROND. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Namens de Stichting Stroomdal 
Express/Magicschoolbus 
Werkgroep sponsoractiviteiten. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Op maandag 12 maart a.s. om 09.15 uur 
bijeenkomst in Oes Stee. 
Thema deze morgen: geschenkverpakkingen. 
Wij hopen deze morgen 4 cadeautjes in te 
pakken. 
Meenemen: potlood, schaar, snijmat, hobby- 
mesje, liniaal, rilpen en plakband. 
Bij verhindering graag bericht naar:  
Janny  tel. 241503 (waarneming Elsje) of 
Trijntje tel. 242389. 
 
 
Lestijden jeugd Sportvereniging 
GAVAS 
 
Onlangs hebben wij een voorstel voor 
wijzigingen van de aanvangtijden van de 
gymlessen voor de  jeugdleden voorgelegd 
aan de ouders/verzorgers van de jeugdleden. 
Zij konden hun mening geven over het 
voorstel. Naar aanleiding van de ontvangen 
reacties, heeft het bestuur besloten om de 
lestijden voor de jeugdleden op de 
maandagmiddag te wijzigen met ingang van 
het volgende seizoen.  
Na de zomervakantie van 2007 zijn de 
gymlessen voor de jeugdleden op de 
maandagmiddag als volgt: 
 
Peuters vanaf 3 jaar en 
Groep 1 + 2                 15.15 – 16.00 uur 
Groep 3 + 4                 16.00 – 16.45 uur 
Groep 5 + 6                 16.45 – 17.30 uur 
Groep 7 + 8                 17.30 – 18.15 uur 
Middelbare scholieren 18.45 – 19.30 uur 
 
Het bestuur  
 
 

 
Stichting Historie Anderen. 
 
In de laatste maand zijn de volgende 
aanwinsten verworven: 
Een persoonsbewijs uit de tweede 
wereldoorlog, door de heer J. Scholtmeijer; 
Een houten aardappelstamper, door mevr.  
G. Speulman-Pronk; 
Diverse kranten, documenten, door de 
bestuursleden en anderen; 
Foto’s van de toneelvoorstelling 2007, door 
mevr. G. Dries-Heersema. 

 
Hebt u ook iets gevonden tijdens het opruimen, 
weet u er geen bestemming voor: neem eens 
kontakt met ons op. 
Wij zoeken ook wel eens gericht naar 
bepaalde zaken. 
Wie heeft b.v. een telefoonboek van pakweg 
zo’n twintig of dertig jaar geleden? 
Ouder mag ook! Wij hebben al een vrij oud 
wandtelefoontoestel. 
Zijn er nog exemplaren van het “Mededeling-
blad van de gemeente Anloo” aanwezig? 
Wie kan ons iets vertellen over het houden van 
bijen, het verbouwen van vlas, de laatste 
ontginningen in Anderen. Schrijf het op of laat 
ons dat doen aan de hand van een gesprek. 

 
In afwijking van de traditie houden wij dit jaar 
geen open dag. 
De oorzaak: wij zijn druk bezig met het 
herinrichten en herindelen van al onze 
bezittingen in Oes Stee. Dat kost meer tijd dan 
was voorzien. Volgend jaar kunt u weer kennis 
nemen van onze bijgewerkte en veel beter 
toegankelijke documentatie. 
In overleg is het uiteraard ook nu wel mogelijk 
bepaalde zaken binnen het archief te bekijken. 
Dat stellen wij zelfs erg op prijs, want dat is het 
teken dat u zich bij ons werk betrokken voelt. 
En u kunt natuurlijk ook, mocht dat nog niet het 
geval zijn, donateur van de S.H.A. worden. 
Financieel willen wij ook graag worden 
ondersteund. 
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Resultaten enquête Oes Stee 
 
Eind 2005 is een enquête gehouden onder de 
bewoners van de dorpen Anderen, Anloo en 
Gasteren in verband met het Samenwerkings-
onderzoek Dorpshuizen. In Anderen was de 
respons 50%. 
   
De belangrijkste resultaten: 
- De meeste respondenten uit Anderen 

geven aan dat zij het dorpshuis in het dorp 
niet zeer frequent bezoeken. De meerder-
heid bezoekt het dorpshuis minder dan  

- 1 keer per maand. Een kwart van de 
bewoners bezoekt het dorpshuis 1 keer 
per week of vaker. Geen enkele bewoner 
geeft aan het dorpshuis nooit te bezoeken.  

- Het algemene beeld is dat de responden-
ten tevreden zijn over de verschillende 
aspecten van het dorpshuis. De kwaliteit 
van de ruimte en de uitstraling van het 
gebouw zijn twee aspecten waarover 
respondenten relatief het minst tevreden 
zijn. Bij de kwaliteit van de ruimte gaat het 
dan om de akoestiek van het gebouw. Of 
en op welke manier de akoestiek kan 
worden veranderd wordt besproken met de 
gemeente.  
Ten aanzien van de uitstraling vindt een 
enkeling het gebouw geen mooie entree 
tot het dorp. Over de schoonmaak zijn vele 
respondenten (zeer) tevreden en ook over 
het onderhoud van het pand is men 
grotendeels tevreden.  

- De belangrijkste functies van het dorpshuis 
volgens de respondenten zijn de ruimte-
verstrekkende functie en de activiteiten-
functie.  

- 40% van de respondenten is van mening 
dat samenwerking tussen de dorpshuizen 
van Anderen, Anloo en Gasteren van 
belang is om ook in de toekomst een 
functionerend dorpshuis in stand te 
kunnen houden.  

- 30% van de respondenten vindt dat het 
bestuur van het dorpshuis vaker om tafel 
moet met andere organisaties in het dorp 
om meer samenhang in activiteiten tot 
stand te brengen.  

- 50% van de respondenten voelt zich  
verantwoordelijk voor het voortbestaan van 
het dorpshuis. De betrokkenheid in 
Anderen is dus redelijk groot.  

 

 

 
Hoe nu verder 
De besturen van de drie dorpshuizen hebben 
overleg over de resultaten van het onderzoek. 
We zijn de samenwerkingsmogelijkheden aan 
het aftasten. 
 
Geluidsinstallatie: 
In het onderzoek is aangegeven dat een 
geluidsinstallatie wordt gemist in Oes Stee.  
Er is een geluidsinstallatie aanwezig. Naast de 
geluidsinstallatie onder de bar, is ook 
Dorpsbelangen in het bezit van een 
geluidsinstallatie. Deze installatie wordt 
bijvoorbeeld ook gebruikt tijdens het zomer-
feest en de rijwielvierdaagse.  
De geluidsinstallatie kan ook gebruikt worden 
bij activiteiten in Oes Stee. Reservering van de 
geluidsinstallatie bij Han Boerma, telefoon: 
241545. 

 
Tuinonderhoud 
In het najaar 2006 heeft er een oproep 
gestaan in het Moesblad voor mensen die de 
tuin van Oes Stee willen onderhoud.  Op deze 
oproep hebben we 3 reacties ontvangen, te 
weten Kornelis Udding, Heerko Koops en Gert 
Olieman. 
 
 
Mannenkoor in Eext 
 
Noteert u vast: het Ruinerwolds Mannenkoor 
komt naar Eext! 
Op zondag 11 maart zal het Ruinerwolds 
Mannenkoor een optreden verzorgen in de 
Kerk van Eext. Dit 35-man sterke koor brengt 
die middag een zeer gevariëerd programma 
ten gehore. U kunt genieten van bijvoorbeeld 
mooie muziek van Schubert en andere 
klassieken, maar ook van bekende songs en 
Engelse, Duitse en Nederlandse volksliedjes. 
Ook onze streektaal zal vast niet vergeten 
worden. 
De Stichting Vrienden van de Eexter Kerk is 
blij met het bezoek van dit koor dat al 
verschillende grote concertreizen maakte in 
Duitsland, Polen en Hongarije. 
Het is de start van een aantal activiteiten van 
de Stichting om ook op deze manier geld 
binnen te krijgen ten behoeve van de net 
gerestaureerde kerk, die dus ook 
multifunctioneel gebruikt gaat worden.  
Nadere informatie volgt nog, maar noteert u 
vast in de agenda of op de kalender:  
11 maart, 15.00 uur, in de Eexter Kerk. 
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Website Anderen.info 
 
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen van 
woensdag j.l. hebben Ruud van der Houwen 
en Dick van der Es de vernieuwde website van 
Anderen gepresenteerd. De website heeft een 
nieuw uiterlijk gekregen, en de inhoud is 
actueler dan ooit. Het adres: www.anderen.info 
Om dit zo te houden heeft iedereen de 
mogelijkheid om iets op de website te zetten. 
Verenigingen kunnen hun nieuwtjes plaatsen 
in de nieuwsrubriek en evenementen kunnen 
op de kalender gezet worden. Maar de site is 
niet alleen voor de verenigingen; ook het 
Moesblad staat op de site.  
Iedereen die iets op de site wil zetten kan dat 
zelf doen. Door middel van een inlogcode komt 
men in het redactionele gedeelte van de site. 
Hier kan men een bericht intoetsen, dat dan 
onmiddellijk op de site verschijnt. 
Een bericht of evenement op de site zetten is 
geen moeilijke opgave, maar om e.e.a. te 
demonstreren kunnen we een “workshop” 
organiseren voor mensen die hiervoor 
belangstelling hebben. De workshop neemt 
geen “uuuuuuren” in beslag, maar kan in één 
avond gegeven worden. 
Belangstelling? Meldt dit op 
ruud.van.der.houwen@hetnet.nl of op 
heinenhoes@hetnet.nl  
 
 
Overlast Hondenpoep 
 
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen van 
woensdag j.l. is melding gemaakt van de vele 
hopen die op de brink en bij de glasbak liggen. 
Argeloze wandelaars moeten wel heel erg 
oppassen om niet in de stront te trappen.  
Het is niet de bedoeling dat Anderen op deze 
manier wordt vervuild. 
Hondenbezitters wordt gevraagd om hun hond 
buiten het dorp de behoefte te laten doen. 
Er zijn voldoende alternatieven aanwezig om 
de hond te laten poepen. Mocht het 
onverhoopt toch voorkomen dat uw hond het 
niet kan ophouden, neem dan de moeite het 
op te ruimen! 
 
 
Drentse Fietsvierdaagse 
 
De Fietsvierdaagse komt dit jaar weer door 
Anderen. Men heeft besloten om de routes te 
gaan rijden die vorig jaar al waren gemaakt, 
maar door de afgelasting niet zijn gereden. De 
Fietsvierdaagse wordt gehouden van 10 t/m 13 

juli. Wanneer de fietsers door Anderen komen 
en of er in Anderen ook een stempelpost komt 
is dinsdag 6 maart (gisteren dus) beslist, maar 
kon nog niet worden gemeld in het Moesblad. 
Wel kunt u het lezen op onze website: 
www.anderen.info 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 18 maart 10.00 uur Ds. B.Janssens, 
Biddag voor gewas en arbeid. 
Zondag 1 april 10.00 uur Ds. B.Janssens, 
Palmpasen. 
Donderdag 5 april 19.00 uur Ds. B.Janssens, 
viering Witte Donderdag. 
 
Voor pastorale zorg kunt u Ds.B.Janssens 
bellen, tel. 0593-592427.    
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 19 maart a.s. hebben we onze 
bijeenkomst. 
Dhr. Spoelder zal natuurdia’s vertonen. 
Aanvang 19.45 uur in “Oes Stee”.  
 
Willen de dames Lammie Lesschen en 
Tineke Post collecteren voor de Nederlandse 
Hartstichting in de periode 15 t/m 21 april a.s.? 
De collectebussen zijn bij Jannie Liebe,  
tel. 241503. 
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