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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.76 september 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. 

 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Bijeenkomsten 
Onze eerste bijeenkomst van het nieuwe 
seizoen zal worden gehouden op maandag  
17 september in “Oes Stee”, aanvang 19.45 u. 
Mevr. Bartol zal een lezing houden over  
sledehonden. 
 
Woensdagmorgen 3 oktober houden we een 
koffiemorgen in “Oes Stee”, aanvang 09.30 u. 
Onderwerp: borstonderzoek. 
Vrouwen die geen lid zijn van onze vereniging 
zijn ook van harte welkom. 
 
Collectes 
Van 2 t/m 8 september collecteren Martha 
Sellis en Janny Bossema voor de Kanker- 
bestrijding. 
 
Van 23 t/m 29 september collecteren 
Wenny Boelens en Hiske Swieter voor het  
Fonds Verstandelijk Gehandicapten. 
 
Het bestuur 
 
  
Ned. Hartstichting steunt initiatief 
Anderen 
  
De Nederlandse Hartstichting heeft enthou-
siast gereageerd op de plannen rond het 
reanimeren. 
Men zegt blij te zijn met het initiatief om in 
Anderen bekend te maken welke personen 
kunnen reanimeren.  
Verder bieden zij aan om in Anderen een  
“6 Minuten Zone” te creëren. 
Uit onderzoek naar de plotselinge hartstilstand 
buiten het ziekenhuis is namelijk bekend dat 
snelle reanimatie en defibrillatie (met een AED) 
binnen 6 minuten na het ontstaan van de hart-
stilstand verreweg de beste overlevingskans 
(50-70%) biedt. 
  

 
Doordat er een Automatische Externe Defi-
brillator (AED) in dorpshuis Oes Stee hangt én 
bekend is wie er kan reanimeren zijn we in 
Anderen al een eind op de goede weg. 
Een bezwaar kan zijn dat Oes Stee niet altijd 
geopend is. Om dat op te vangen wordt 
gedacht aan een 2e AED, maar dan in de 
nieuw te bouwen boerderij van Van Boeyen- 
oord aan het Nijend 18. Daar is ook 's-avonds 
en 's-nachts iemand aanwezig die een  
medische achtergrond heeft.  
Gesprekken verlopen in positieve sfeer en 
binnenkort gaan we met het bestuur van Oes 
Stee kijken of we een speciale invulling kunnen 
geven aan een en ander. Gedacht wordt aan 
een voorlichtingsavond rond half november. 
Ook de Nederlandse Hartstichting heeft haar 
medewerking toegezegd. Men wil een 
communicatiemiddel ontwikkelen voor alle 
dorpsbewoners om zo op de hoogte te kunnen 
zijn van de stappen die iemand moet 
ondernemen bij een plotselinge hartstilstand.  
  
Om alles in goede banen te leiden is een 
projectplan opgesteld zodat de voorbereiding 
vlot verloopt. 
Overigens kan men nog steeds aangeven 
wanneer men ook kan reanimeren. Doe dan 
even een briefje met naam, adres en telefoon-
nummer bij mij in de bus (Gevelakkers 13). 
Vermeld ook of je een EHBO diploma hebt.  
Na het vorige bericht hebben zich nog twee 
personen gemeld. Die kunnen dus bij de lijst 
bijgeschreven worden. Het betreft: 
  
Froukje Kemker, Gevelakkers 21, tel.242752  
en Marjan van den Berg, Oldend 7- tel.242944. 
  
In september of oktober hopen we alles rond te 
hebben en wordt iedereen volledig op de 
hoogte gebracht.  
In de tussentijd hopen we natuurlijk dat het niet 
nodig is om ergens te moeten helpen na een 
hartstilstand. Maar voorkomen is altijd nog 
beter dan genezen! 
Jan Bosch 
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Thuiswedstrijden A.K.C.’54 
 
Datum     Tijd           Wedstrijd 
 
08-9-‘07   10.00 u.    AKC’54 F1 -  Korulos F1 
                11.00 u.    AKC’54 E1 -  Sdo E1 
                12.00 u.    AKC’54 C1 -  Vdw-Ols C2 
                13.15 u.    AKC’54 C2 -  Des C1  
 
09-9-‘07   10.00 u.   AKC’54 1    -  Ritola 4 
 
22-9-’07   10.00 u.   AKC’54 F1  -  Spes F1   
                11.00 u.   AKC’54 E1  -  Korwi E1 
                12.00 u.   AKC’54 C1  -  Rog/Oris C2 
                13.15 u.   AKC’54 C2  -  Asko C2 
 
13-10-07  11.00 u.   AKC’54 C2  -  Nic C2 
 
14-10-07  10.00 u.   AKC’54 1    -  Nic 8 
 
27-10-07  10.00 u.   AKC’54 F1  -  Wss F1 
                11.00 u.   AKC’54 E1  -  Ekc2000 E2 
                12.00 u.   AKC’54 C1  -  Wss C1 
 
28-10-07  10.00 u.   AKC’54 1    -  Vdw-Ols 5      
   
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 

 
Zaterdag 8 September  wordt het oud papier 
op gehaald. 
  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur. 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 2 september 10.00 uur Ds. Van Til, 
Hoogeveen. 
 
Zondag 16 september 10.30 uur Ds.B.Jans-
sens-Fennema, campingdienst in Hooghalen. 
 
Zondag 30 september 10.00 uur 
Drs.B.Wiegman, Assen. 
 
 

Voor pastorale zorg, begrafenis of crematie 
kunt u zich in verbinding stellen met  
Botty Janssens-Fennema te Hooghalen, 
Tel. 0593-592427. 
 
Boeken 
Mensen die belangstelling hebben voor een  
boek, kunnen dat gratis uitzoeken bij Geesje.   
Ze moeten weg! Ook veel kinderboeken. 
Hagenend 3, Anderen.  
 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten van augustus 2007 
Een collectie munten van de familie Dries, 
Nijend 13. 
 
Een collectie bouwtekeningen van de firma 
Lanjouw te Eext. 
 
Na overleg was de huidige firmant, de heer 
Harm Lanjouw, bereid ons in de gelegenheid 
te stellen overal een kopie van te maken. 
Hij is uit dit familie-bedrijf de derde generatie. 
Dit aannemersbedrijf heeft in Anderen vele 
gebouwen uit de grond doen rijzen.  
Het was “aol Harm Lanjouw” die rond 1900 
een begin maakte met de bedrijvigheid in 
Anderen.  
Hij werd opgevolgd door zijn zoons Rudolf en 
Albert, en daarna dus door kleinzoon Harm. 
 
Rudolf was getrouwd met Henderkien Hof-
steenge, geboren op ’t Loeg 9. 
 
Wij zijn de heer Harm Lanjouw uiteraard 
bijzonder dankbaar voor zijn medewerking. 
 
Van alle tekeningen is een verkleinde afdruk 
gemaakt. 
 
Hiermee hebben wij onze collectie behoorlijk 
kunnen uitbreiden. 
 
Het gaat hier om tekeningen van boerderijen 
en burgerwoningen die in de twintigste eeuw 
hier zijn gebouwd. Hieronder ook een aantal 
blauwdrukken, waarvan de oudste uit 1925 
dateert. 
 
Voorbeelden van de bouw zijn b.v. in het 
Oldend de nummers 2-4-6-7-12-13-19 en 24. 
Het betreft hier alleen de nieuwbouw, de grote 
en kleine verbouwingen hebben wij niet 
meegerekend. 
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Ook uit Anderen zelf kregen wij nog diverse 
bouwtekeningen, b.v. van G. Steen van  
Oldend 1 en van G. van Veen/W.Speulman 
van Gevelakkers 30-32. 
 
Bijzonder is wel dat de tekening van Oldend 
24, de voormalige bakkerij, een afwijking 
vertoont: de tekening komt niet overeen met de 
situatie! Dit wordt nog nader uitgezocht. 
 
Mocht u thuis nog oude(re) bouwtekeningen 
hebben liggen, ook van andere aannemers, 
dan willen wij er graag een kopie van maken. 
 
Alle afdrukken worden bij de dossiers van de 
desbetreffende woningen geplaatst. 
 
Op de in februari of maart te houden open dag 
kan dan van elke woning een overzicht worden 
verstrekt.  
Maar ook nu al kunt een kijkje nemen in ons 
archief.   
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