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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.71 april 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. 

 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
De werkzaamheden van onze Stichting trekken 
steeds meer belangstelling, en dit in velerlei 
opzichten. 
Van de maand maart 2007 kunnen wij de 
volgende zaken melden: 
Als medesponsor van ons werk heeft zich aan- 
gemeld de familie Speulman van camping  
"Het Tolhek". 
Dit gebaar stellen wij bijzonder op prijs. Het 
verdient navolging! 
Met enkele personen gaan wij daarover nog 
gesprekken voeren. 
De heer G. Steen heeft ons op een andere 
wijze voortreffelijk geassisteerd door het 
aanbrengen van hang- en sluitwerk op onze 
kasten en vitrine in Oes Stee. 
De volgende aanwinsten hebben wij kunnen 
inboeken: 
van de familie Jobing schriftelijk materiaal  
over de oudercommissie van de Schepershof- 
school, oude fotolijstjes en oude brillen; 
van de heer R. Lesschen sr. enkele boeken, 
een rapport van de lagere landbouwschool, 
een oud damestasje; 
van de familie Bossema een grote stapel 
tijdschriften; 
van de familie Raven klompstevels; 
van de familie Meinders enkele foto's over het 
slachten, een vuurhaak, een schaar voor het 
schaapscheren, en een kloetschup. 
Alle goede gevers zeggen wij veel dank! 
Verder hebben wij toezeggingen voor een 
aantal grotere voorwerpen, maar in verband 
met opbergproblemen moeten we eerst een 
en ander zien te regelen. 
Maar wij houden er interesse voor! 
Wij zijn nog steeds bezig met het opnieuw 
inrichten van ons dorpsarchief. Dat is een zeer 
uitvoerig werk, waaraan zeker nog maanden 
gewerkt moet worden. 
Maar u kunt altijd een afspraak maken in geval 
u een kijkje wilt nemen. 
 

 
Verder werken wij mee aan een project over 
de eerste kadastrale gegevens van 1832 voor 
geheel Noord-Drenthe. 
Dat wordt een schitterend overzicht, waaruit 
heel veel gegevens kunnen worden gehaald. 
Daarnaast werken wij met de de sociaal-
geografen Hans Elerie en Theo Spek aan een 
project over het in kaart brengen van: 
a. de veldnamen van Anderen. Dit gebeurt ook 
in Anloo en Gasteren. 
b. de neergestorte vliegtuigen rond Anderen in 
de jaren 1940-1945, aan de hand van 
gegevens van Geert van Veen, en diverse 
daaruit voortvloeiende vraaggesprekken. 
Veel activiteiten dus, en vele plannen. Daarbij 
hopen wij op uw steun, als sponsor, als 
donateur, als inbrenger van diverse voor-
werpen, als informant, kortom: als betrokkenen 
bij ons werk. Wij zijn in voor elk gesprek en 
elke suggestie. 
  
 
Drentsche Aa bewonersdag 2007 
 
Geachte Drentsche Aa bewoner, 
 
U woont in een mooi gebied, rijk aan natuur- 
en cultuurhistorie. Een beekdallandschap dat  
in 2002 de status van Nationaal- beek en 
esdorpenlandschap kreeg. Dit om ervoor te 
zorgen dat het gebied ook behouden blijft. 
 
Wij willen u, als gebiedsbewoner, zoveel 
mogelijk informeren en betrekken bij de  
ontwikkelingen in het Nationaal beek –en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa. 
Daarom organiseren wij onder andere 
‘Drentsche Aa bewonersdagen’, speciaal 
voor de bewoners van het Nationaal beek- 
en esdorpenlandschap Drentsche Aa. 
De eerstvolgende bewonersdag vindt plaats  
op  12 mei aanstaande. Indien u binnen de 
grenzen van het Nationaal Park woont, kunt 
u hieraan deelnemen. 
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De kosten voor deze dag bedragen € 10,00 
per persoon. Hiervoor ontvangt u naast de 
bustour ook koffie/thee, een pakketje met 
versnaperingen en een informatiepakket over 
het Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa. Kijkt u voor meer informatie op 
onze website www.drentscheaa.nl onder het 
kopje ‘activiteiten’ en dan onder ‘overig’. 
In de bus is plaats voor 45 personen. Opgave  
is vereist en inschrijving gaat op basis van 
volgorde van binnenkomst.  
  
U kunt zich opgeven tot en met 4 mei door een 
e-mail te sturen aan t.manak@ivn.nl 
Zet in uw bericht uw naam, adresgegevens, 
telefoonnummer, voorkeur voor het ochtend- of 
middagprogramma en met hoeveel personen u 
wenst deel te nemen. 
U ontvangt dan een bevestiging met nadere  
informatie over deze dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
André Brasse, Maroesja Veken, Kees 
Folkertsma en Herman Thije 
Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa   
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 23 april a.s. is onze volgende bijeen- 
komst in “Oes Stee”, aanvang 19.45 uur. 
Dhr. Zijlstra van de ANWB zal deze avond 
verzorgen. 
Wij hopen op een goede opkomst. 
 
Het bestuur. 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Donderdag 5 april 19.00 uur Ds.B.Janssens –
Fennema. Witte Donderdag, viering van het 
Heilig Avondmaal. 
 
Zondag 8 april 10.00 uur Ds.B.Janssens- 
Fennema. Paasdienst. 
 
Zondag 22 april 10.00 uur Ds.L.Giethoorn,  
Groningen, afscheid van de Hr. R.Speulman 
als Kerkrentmeester. 
 

Zondag 29 april 19.00 uur Ds.B.Janssens- 
Fennema. Vesper in “Oes Stee” te Anderen. 
 
Vrijdag 4 mei 19.30 uur, Herdenkingsbijeen-
komst in de Eexter kerk. 
 
Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot 
Ds. B.Janssens-Fennema te Hooghalen, 
tel. 0593-592427. 
 
 
Thuiswedstrijden AKC’54 
 
Datum               Wedstrijd                     Tijd 
 
31 mrt.     AKC’54 C1  -  Asko C3           15.00 
31 mrt.     AKC’54 B1  -  Spes B1 11.15 
 
7  apr.      AKC’54 F1  -  Ritola F1          10.00 
7  apr.      AKC’54 E1  -  Spes E1           11.00 
7  apr.      AKC’54 D1  -  Rog/Oris D1     12.00 
7  apr.      AKC’54 A1  -  Zunobri A1       17.00 
 
14 apr.     AKC’54 A1  -  Argo A1            17.00 
 
21 apr.     AKC’54 F1  -  Asko F2            10.00 
21 apr.     AKC’54 E1  -  Ritola E1          11.00 
21 apr.     AKC’54 D1  -  Asko D3           12.00 
21 apr.     AKC’54 C1  -  Sdo C1             13.15 
21 apr.     AKC’54 B1  -  Des B1             14.30 
 
12 mei      AKC’54 F1  -  Vdw-Ols Fs      10.00 
12 mei      AKC’54 E1  -  Asko E3           11.00 
12 mei      AKC’54 D1  -  Hoogkerk D2   12.00 
12 mei      AKC’54 A1  -  Vdw-Ols A1     13.30 
 
19 mei      AKC’54 C1  -  Vdw-Ols C2     10.00 
19 mei      AKC’54 B1  -  Sdo B1             11.15 
 
 
Stichting Vrienden van de Eexter 
Kerk. 
 
Zoals u al gelezen hebt in 't Kraantie van de 
vorige week en gehoord hebt bij het interview 
van Radio Drenthe van afgelopen zondag: 
Op dinsdag 17 april, 19.45 uur zingen twee 
prachtige koren in onze Eexter Kerk. 
Het koor van de Vrouwen van Nu uit Eext 
begint: 
Zij zingen in het Drenths zoals bijvoorbeeld 
Mien aole Drenthe, de Gedachten, Elk en ien 
hef zo zien dreumen, maar ook Schubert:de 
Forel en Serra Madre. Kortom een negental 
liederen waar mooi naar te luisteren is. 
Na de pauze -een consumptie is deze keer 
inbegrepen- komt het Barbershopkoor 
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Eastermoorsingers uit Annen. Voor het geval u 
(net als ik) niet precies meer weet wat een 
barbershopkoor is: Onstaan in Amerika, toen 
immigrantien die bij de kapper zaten en 
moeste wachten op hun knipbeurt, de tijd 
gingen verdrijven met zingen. Er begon 
iemand met bijvoorbeeld een Engels of Iers 
volksliedje, de anderen zochten er een tweede, 
derde en vierde stem bij. Het is dus altijd 
vierstemmige muziek, zonder begegeiding van 
instrumenten, een beetje show is er haast altijd 
ook bij. Genieten dus van deze plm. 20 
zingende heren die voornamelijk bekende 
Engelse en Ierse volksmuziek ten gehore 
zullen brengen. 
Het belooft dus een fijne afwisselende avond 
te worden waar volop te genieten valt. 
U bent dinsdag 17 april van harte welkom: de 
kerk is vanaf half acht open, het koor begint 
om 19.45 uur en de toegangsprijs (inclusief 
een consumptie) bedraagt 4,- euro.  
De opbrengst gaat zoals altijd naar de 
Stichting Vrienden, die daarmee bij wil dragen 
aan de restauratie en het onderhoud en het 
meerdere gebruik van de Eexter Kerk. Voor u 
allen: fijne Paasdagen en graag tot ziens op de 
17e april! 
 
 
 
Oes Stee 
 
De Rabobank Aa en Hunze biedt aan de 
openbare instellingen in de gemeente Aa en 
Hunze  een Automatische Externe Defibrillator 
aan. Met de komst van de Defibrillator is het 
voor omstanders mogelijk snel en adequaat te 
reageren bij een plotselinge hartstilstand. Nog 
voordat de ambulance ter plaatste is kan men 
al beginnen met reanimeren en defibrilleren. 
Ook Oes Stee krijgt een Defibrillator 
aangeboden. Om deskundig en verantwoord 
met de Defibrillator om te kunnen gaan, biedt 
de Rabobank tevens aan om per instelling 3 
personen op te leiden. Deze cursus is gratis. 
Omdat in de cursus reanimatievaardigheden 
worden beoefend, is het een voordeel als de 
kandidaat beschikt over een geldig reanimatie 
diploma. Heb je die niet, dan wordt de 
mogelijkheid geboden om een extra dagdeel 
reanimatiecursus te volgen. Belangstelling 
voor het volgen van de cursus? Neem dan 
vóór 10 april a.s. contact op met Janna 
Speelman, telefoonnummer 243207. 
 
 
 

Stichting Volksvermaken Anderen 
 
Zomerfeest 
Onlangs heeft u het programmaboekje voor 
het komende zomerfeest in de bus gekregen. 
In het programmaboekje vindt u een inschrijf-
formulier. In de week van 9 t/m 14 april komen 
wij het ingevulde briefje weer bij u ophalen. 
Inleveren bij een van de bestuursleden (zie 
omslag boekje) mag natuurlijk ook! 
Tegelijkertijd lopen wij met een intekenlijst voor 
een vrijwillige bijdrage aan het zomerfeest. 
 
Op zaterdagmiddag 9 juni staat een kinder- 
rommelmarkt in of om Oes Stee op het 
programma. 
Bij goed weer is de rommelmarkt buiten op het 
sportveld, bij slecht weer binnen in Oes Stee. 
Een rommelmarkt voor en door kinderen! 
Vanaf 12.30 uur kan een verkoopplekje 
worden ingericht. Spullen hiervoor (denk aan 
speelgoed, boekjes, etc.)  moeten door de 
deelnemers zelf worden gebracht en eventueel 
weer worden meegenomen. Mochten er nog 
vragen zijn dan kunt u contact opnemen met 
één van de bestuursleden.  
De kinderrommelmarkt begint om 13.00 uur. 
 
Tijdens de kinderrommelmarkt komen JOP & 
JANA. JOP de ballonnenclown vouwt 
razendsnel de meest uiteenlopende figuren 
zoals een gitaar, een aapje in een boom, een 
Harley Davidsonbike en nog veel meer. 
Daarnaast geeft hij ook ballonvouwles.  
De kinderen die bij JOP even moeten wachten 
kunnen bij JANA worden geschminkt in de 
kleurstoel. JANA tovert de kinderen om tot 
prinses, piraat, vlinder, tijger of iets anders. 
 
 
Dorpsbelangen 
 
Pasen 
Op 1ste Paasdag organiseren wij weer het 
jaarlijkse Neutie Schiet’n. Vanaf 13.30 uur kunt 
u zich opgeven in Auberge St. Hubert. Ook dit 
jaar gaan we naar de verschillende boerderijen 
om ons weer dik en dun te maken. De 
prijsuitreiking is rond 15.30 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt € 1,00 per persoon, kinderen 
van de basisschool kunnen gratis meedoen. 
 
Op 2de Paasdag proberen we om 20.00 uur 
weer de Paasbult aan te steken. De bult wordt  
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opgebouwd in de Koelanden, nabij het 
ooievaarsnest (zelfde plek als vorig jaar). 
Vrijdagmiddag tussen 13-16 uur en zaterdag 
van 9-12 en van 13-16 uur kunt u uw snoeihout 
brengen.  
Let op: er mag geen geverfd hout, ijzerwerk 
(spijkers, schroeven enz.) op de bult 
terechtkomen. Ook stobben worden 
geweerd, want deze branden niet op. 
 
 
 
 
 
 


