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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.80 januari 2008. 
 

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 bezorgers van het Moes- 
blad wensen alle lezers een voorspoedig 2008 
toe.  
 
Toneelver. “De Vriendenkring” uit 
Anderen speelt: “Een baby om te 
stelen”. 
 
Het is alweer januari en dat betekent traditie- 
getrouw de twee uitvoeringsavonden van  
toneelvereniging “De Vriendenkring”. 
Er is de afgelopen maanden weer druk gere-
peteerd in Oes Stee.  
Deze keer een blijspel in drie bedrijven van  
Bernd Gombold en Huub Drukker. 
Houdt u dus de volgende data vrij: 
Vrijdag 25 januari en zaterdag 26 januari 2008 
in Oes Stee te Anderen. Aanvang: 19.45 uur. 
Entreeprijs € 3,50 (donateurs vrij). 
Op beide avonden is er een verloting en 
muziek. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd, maar 
denkt u er wel aan zich op te geven, want vol 
is vol. 
 
Kinderen uit Anderen (en omgeving) opgelet! 
Dinsdag 22 januari a.s. generale repetitie van 
toneelvereniging “De Vriendenkring” in 
Oes Stee om 19.00 uur. 
We nodigen jullie dan ook van harte uit voor dit 
avondje! En niet vergeten hoor!!! 
 
Het bestuur 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Op maandag 21 januari 2008 houden we onze 
jaarvergadering, met daarna bingo, in 
Oes Stee. Aanvang 19.45 uur. 
 
Het bestuur   
 

 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 14 januari a.s. gaan we weer aan de 
slag, aanvang 09.15 uur in Oes Stee. 
Ditmaal gaan we iets maken om de vogels de 
winter door te helpen. 
Wie buiten de vaste groep om mee wil doen, 
moet even bellen met: 
Lammy   tel. 243069 
Tiet         tel. 242258 of 
Thallina  tel. 241330 
 
Meenemen : stopnaald, schaar, mesje, draad-
tang. 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier 2008: 
Zaterdag 12 januari 
 08 maart 
 10 mei 
 12 juli 
 13 september 
 08 november 
 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
  
KNSB 
Onlangs is er een boek verschenen genaamd: 
Nederland Schaatsland 1882-2007 
Koninklijke Schaatsbond 125 jaar 
 
Nu is het mogelijk dit boek te bestellen via de 
vereniging tegen een prijs van € 34,95. 
Voor bestelling of vragen kunt contact 
opnemen met Geert Liebe, tel. 241503. 
 
Het bestuur 
 
 
 
 



 2

Gymnastiekvereniging GAVAS 
 
Kerststerrenactie 
Ook in 2007 hebben velen in Anloo, Gasteren 
en Anderen onze vereniging gesteund door 
kerststerren en/of hyacinten te kopen in 
december. 
Het bestuur van GAVAS wil u daar hartelijk 
voor bedanken en wenst iedereen een sportief 
en gezond 2008. 
 
 
Kerstmarkt Eext 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de hulp en presentjes die wij mochten 
ontvangen voor de Kerstmarkt van 9 december 
jl. in het verenigingsgebouw te Eext 
De kerstmarkt heeft voor de kerk plm. € 1650,- 
opgebracht. 
De boodschappenmand is naar Vera Martens 
gegaan. Deze was ons aangeboden door  
Fam. Barelds (C1000) te Rolde. 
 
Jannie Liebe  
Trijntje Reinders 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 13 januari 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema 
 
Zondag 27 januari 10.00 uur 
Mevr. Steenhuis-Muntendam 
 
Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenis of crematie:  
Ds. B. Janssens-Fennema, Asserweg 6, 
9414 TB Hooghalen. Tel. 0593-592427. 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
 
Open Dag 
Op zaterdag 1 maart 2008 houden wij een 
open dag. Van 10.00 uur tot 16.00 uur willen 
wij u tonen wat wij allemaal hebben verzameld 
en met name hoe wij het opnieuw hebben op-
gezet en ingedeeld.  
In een 70-tal ordners is op onderwerp gigan-
tisch veel materiaal geordend. 
 

Onderwijs-verkeer-boermarke-toneelvereni-
ging-milieubeheer-toerisme enz., alles wat 
over ons dorp is geschreven en in ons bezit is, 
vindt u hier bij elkaar. 
Daarnaast zijn wij bezig, wij hopen het vóór  
1 maart in grote lijnen afgerond te hebben, van 
elk huis een aparte ordner te maken, van 
sommige huizen zelfs twee of drie. Per woning 
vindt u hierin alle foto’s, berichten, vermeldin-
gen en genealogische overzichten chronolo-
gisch vermeld. Dit alles veel uitvoeriger dan 
staat vermeld in het boek “ Anderen, het dorp 
van de Moeshappers.” 
Wij nodigen u van harte uit die dag een bezoek 
aan Oes Stee te brengen. 
Koffie en thee zijn verkrijgbaar, u kunt kijken 
naar video’s en films, en op enkele computers 
geven wij een overzicht over de inhoud van 
ons archief. 
Reserveer alvast een paar uurtjes op die dag! 
 
Aanwinsten laatste periode. 
Familie Reinders Oldend 18: een schotvork, 
brandijzers voor rundvee, een medaille van de 
eerste Drentse rijwielvierdaagse, een aard-
appelsorteerset. 
Familie Dries Nijend 13: veel foto’s, boeken, 
schriften en rouwkaarten. 
Familie van der Sluys Gevelakkers 7: infor-
matie over het DOP, een CD-rom over een 
drijfjacht 1987, diverse andere CD-roms, 
informatie over NBEL. 
Familie Lessche-Groote ’t Loeg 3: veel foto’s, 
onder meer over vrijgezellen-feestjes, kook-
cursus voor mannen enz.  
Allen hartelijk dank! 
 
 
Luchtvaartavond 
 
Op vrijdag 1 februari a.s. wordt in Oes Stee 
weer een avond over vliegtuigen gehouden. 
De aanvang is om 19.30 uur en de entree 
bedraagt € 2,-. 
Belangstellenden: stel u bij voorkeur van te 
voren in verbinding met Geert van Veen,  
tel. 241755. 
 
 
Jaarafsluiting 
 
Na de zeer succesvolle “Brinkborrel” ter 
gelegenheid van de afsluiting van het jaar 
2006, werd door velen op een herhaling 
gehoopt. 
 



 3

Deze wens werd werkelijkheid. Het bestuur 
van Dorpsbelangen had op 31 december jl. 
veel energie gestoken in het organiseren van  
de tweede gezamenlijke jaarafsluiting op de 
brink. 
De soep en drankjes verwarmden de innerlijke 
mens, terwijl de sfeer hartverwarmend was. 
De vele aanwezigen zijn de organisatoren dan 
ook zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die 
zij hieraan hebben besteed. 
Het zal niemand verbazen dat hier en daar de 
wens te beluisteren viel dat herhaling  uiteinde-
lijk tot traditie zal leiden.  
 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Wij wensen onze inwoners allemaal een 
gezond en voorspoedig Nieuwjaar! 
 
Ook willen wij iedereen bedanken voor het 
beschikbaar stellen van hun spullen en tevens 
alle helpers hartelijk dank. 
Met elkaar hebben wij er weer een mooie en 
geslaagde oudjaarsdag afsluiting van gemaakt. 
 
Het bestuur. 
 
 
Boermarke Anderen 
 
Excursie voor inwoners van Anderen 
De Boermarke Anderen nodigt iedereen uit om 
op donderdag 24 januari a.s. mee te gaan op 
excursie naar het bedrijf van Frank en Renate 
Slijkhuis te Hengevelde. 
Tijdens de excursie worden de betonfabriek en 
de oliepers bezichtigd. 
We vertrekken om 08.30 uur uit Anderen en 
zullen om ongeveer 17.00 uur terug zijn. 
De kosten bedragen ongeveer € 25,- per 
persoon 
Opgave vóór 15 januari bij G. Liebe,  
tel. 0592-241503. 
 
We hopen op veel deelname aan deze unieke 
excursie! 
 
Bestuur Boermarke Anderen 


