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Het Moesblad verschijnt 12x per jaar en steeds op de 1e woensdag van de maand. 
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Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
 
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, Anderen. 
Alle andere kopij kan op het thans in gebruik 
zijnde e-mailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
De belangrijkste nieuwtjes van de afgelopen 
maand: 
Een medesponsor voor onze werkzaamheden: 
Fenka bv   Weverstraat 18   9403 VJ te Assen, 
eigenaar de heer J.H. Hommes, heeft zich 
bereid verklaard ons te sponseren. Hiervoor  
uiteraard onze bijzondere dank. 
Aanwinsten: 
door een misverstand zijn enkele voorwerpen, 
vermeld in het vorige Moesblad, ten onrechte 
toegeschreven aan een verkeerde schenker. 
de schaapscheer en de kloetschop zijn 
afkomstig van de familie Speulman van 
Hagenend 1; 
verder kregen wij: 
een honderd jaar oud diploma van de familie 
Roede;  
van de familie K. Liebe: een kalender voor het 
jachtseizoen; 
een reglement Onderlinge Verzekering voor 
Rundvee; 
een examenuitslag voor het melkersdiploma; 
een lijst van te verkopen onroerende goederen 
uit 1963; 
verklaringen van inenting tegen koepokken uit 
verschillende periodes (had je nodig om tot de 
school te kunnen worden toegelaten); 
overzicht van brandstofgebruik voor auto's; 

 
 
geschiedenisboekje, geschreven door B. Laar-
man. Van hem hadden wij ook reeds een 
rekenboekje, nog in de school te Anderen 
gebruikt. Het bijzondere is dat de schrijver van 
1892 tot 1897 hoofd van de school te Anderen 
was.  Daarna werd hij directeur van de leer-  
school, verbonden aan de onderwijzer-
opleiding te Groningen. Hij woonde destijds in 
een al lang geleden afgebroken boerderij aan 
het Oldend, in de hof voor de panden Oldend 
10 en 12. 
Alle gulle gevers zeggen wij hartelijk dank. 
 
 
Wie kan reanimeren ? 
  
In het Moesblad van april stond het bericht dat 
de Rabobank een Automatische Externe 
Defribilator (AED) had aangeboden voor Oes 
Stee. Een prachtige geste! Blijft natuurlijk wel 
de vraag wie er in Anderen kan reanimeren. 
Straks weten we dat van de personen die 
worden opgeleid om de AED te kunnen 
bedienen, maar er zijn vast wel meer mensen 
in Anderen die al kunnen reanimeren. Het zou 
best handig zijn als we weten wie dat kan. In 
een gemeenschap als de onze kan dat zeker 
van nut zijn als iemand een hartstilstand krijgt. 
Wie kan er dan in Anderen meteen hulp 
bieden?  
Daarom stel ik voor dat men dat aan mij 
doorgeeft. Vermeld dan naam, adres en 
telefoonnummer. Dan kunnen ook die namen 
worden vermeld in het Moesblad en weet 
iedereen waar men terecht kan in geval van 
nood. Voor alle duidelijkheid: ik volg zelf al 6 
jaar lang reanimatiecursussen. 
Bel mij even (243446) of stop een briefje in 
mijn brievenbus aan de Gevelakkers 13. Ik ben 
benieuwd naar de reakties ! 
 
Jan Bosch 
 



 
 
 
Stichting Vrienden van de Eexter 
Kerk 
 
Twee koren in de Eexter Kerk. 
 
Als u er dinsdag 17 april j.l. niet bij was heeft u 
heel wat gemist! 
Voor een (bijna bom-)volle Eexter kerk begon 
het koor van "Vrouwen van Nu" met een zeer 
gevarieerd programma: zij zongen o.a. in het 
Nederlands en Drenths en ook de Forel van 
Schubert kwam langs, evenals het prachtige 
Sierra Madre, met als uitsmijter het swingende 
"Peter", u weet wel, die met grijze trui en rode 
das. 
Na de gezellige maar wat rommelige pauze 
(we moeten nog wat meer spullen hebben om 
beter/sneller koffie te schenken, maar 
ach...)was het de beurt aan de  Easter-
moorsingers uit Annen. We weten nu wat 
barbershoppen is, maar zo prachtig 
vierstemmig a-capellazingen vergt talent en 
dat hebben de heren. Meeslepende, 
opgewekte maar ook gevoelige songs werden 
ten gehore gebracht. Als dit slechts een 
oefenavond van de heren is, hoe moet de 
uitvoering dan wel zijn? De heren waren ook 
bijna niet te stoppen! 
De Stichting Vrienden van de Eexter Kerk 
heeft dankzij dit belangeloze optreden van de 
twee koren iets meer dan 315 euro op haar 
rekening kunnen bijschrijven. 
Dank nogmaals aan de koren (die met hartjes 
dank naar huis gingen) en aan hen, die de 
koren "in de kerk haalden". 
Was u er dinsdag niet, jammer nogmaals, 
maar u krijgt nog herkansing. We organiseren 
de komende tijd van alles: van koorzang, 
muziekuitvoeringen tot tentoonstellingen.  
Ook dan van harte welkom! 
 
 
Creatief Anderen 
 
Hallo creatievelingen! 
7 Mei a.s. gaan wij weer iets leuks maken om 
09.15 uur in Oes Stee. 
Graag meenemen: een schaar en goede zin. 
Wij rekenen op jullie. Wie nog mee wil doen 
kan zich opgegeven bij Grietje tel. 242807 of 
Margriet tel. 350387. 
 
 
 

 
   
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Zaterdag 12 Mei  wordt het oudpapier weer  
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur. 
 
 
Astmafonds 
 
Willen de dames Fennie Knijp en Hiske 
Swieter in de periode 20 mei t/m/ 26 mei 
collecteren voor het Astmafonds? 
De collectebussen zijn bij Jannie Liebe. 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Vrijdag 4 mei 19.15 uur, Herdenkingssamen-
komst in de Eexter kerk. Belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd. 
Mevr. Udding-Blok zal namens de Gemeente 
een toespraak houden. 
Ook de kinderen van de Prins Willem 
Alexander school zullen hun medewerking 
verlenen. 
Om 19.50 uur gaan we lopend naar het 
monument. Na de klokslag van 20.00 uur 
volgen 2 minuten stilte, gevolgd door de krans- 
legging en het leggen van bloemen, waarmee 
de samenkomst beëindigd zal zijn. 
 
Zondag 6 mei 10.00 uur, Ds.B.Janssens- 
Fennema. 
 
Zondag 20 mei 10.00 uur, Mevr.T.Steenhuis- 
Muntendam. 
 
Zaterdag 26 mei 19.00 uur, Pinksteren, 
Ds.B.Janssens-Fennema. 
 
Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot 
Ds.B.Janssens-Fennema te Hooghalen, 
Tel. 0593-592427.  
 
 
 
 
 
 



 
 


