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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.82 maart 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, emailadres: moesblad@anderen.info 

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
 

 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 
Als bijlage bij dit Moesblad treft u de stukken 
aan die op 12 maart a.s. behandeld zullen 
worden. 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Komende zaterdag  8 maart  wordt het oud 
papier opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur 
 
 
Gevraagd: 
 
Voor mozaïeken kan ik allerlei gekleurde 
geglazuurde wandtegels gebruiken.  
Misschien heeft u nog één of meerdere 
restanten liggen? Ze mogen stuk zijn.  
Als u mij belt op 06-12274151, dan haal  
Ik ze bij u op. 
Alvast hartelijk bedankt, 
 
Elly Vos, Gevelakkers 1 Anderen 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 10 maart a.s. gaan we een bundel 
maken van rechte stokken en/of riet enz., 
met daarop “paas”versiering (eierschalen). 
Graag meenemen: lijmpistool, snoeischaar, 
mesje en ongeveer 6 (driekwart) eierschalen. 
Aanvang 09.15 uur. 
Informatie bij:  
Tiet tel. 242258 of Martha tel. 242993. 
 

 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Dinsdag 11 maart a.s. gaan we naar Eext voor 
de gezamenlijke bijeenkomst met de afdelin-
gen Eext en Eexterzandvoort. 
Wat er wordt geboden blijft een verrassing. 
Indien u nog mee wilt, bel dan  
Thallina, tel. 241330. 
 
Collecte Reumafonds 
9 t/m 15 maart a.s. 
Annelies van Diepen en Trijnie ten Cate. 
 
 
15 maart Hemmeldag in Anderen 
 
Hierbij  vragen wij jullie hulp bij een ochtendje 
hemmelen in en rond ons dorp Anderen.  
Het is de bedoeling dat we deze ochtend 
proberen om zo veel mogelijk zwerfvuil op te 
ruimen.  
De Hemmelochtend wordt georganiseerd in 
het kader van de afsluiting van de landelijke 
Week van het Zwerfvuil van VROM. 
Deelnemers zijn verzekerd via de gemeente  
Aa en Hunze. 
 
We zouden het met name leuk vinden als 
ook de (school)kinderen mee komen 
helpen. 
 
Aanvang 08.45 uur in Oes Stee en is er voor 
alle deelnemers/helpers koffie en thee. 
Daarna gaan we op pad.  
Om 12.30 uur wordt deze hemmelmorgen 
afgesloten met soep en broodjes in Oes Stee. 
Deze lunch wordt ons aangeboden door de 
gemeente Aa en Hunze. 
 
Wij willen graag weten hoeveel deelnemers we 
kunnen verwachten in verband met de indeling 
van de groepen en de lunch.  
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Daarom graag aanmelden tot en met 
donderdag 13 maart a.s. bij: 
Geertje Enting, tel. 241663 of 
Egbert Regien, tel. 243228 
 
Wil iedereen zoveel mogelijk zelf hand-
schoenen en gereedschap zoals een schep, 
veger, mestvork o.i.d. meenemen?  
Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
 
Graag tot 15 maart om 08.45 uur in Oes Stee! 
 
Bestuur Boermarke Anderen 
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Anderen 
 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Zondag 16 maart 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.  
 
 
Vanboeijen (1) 
 
Nationale Boomfeestdag Anderen  
19 Maart 2008 
 
Elk jaar worden op deze speciale dag in het 
hele land door honderden mensen, groot en 
klein, bomen geplant. 
De ploeg van het Landschapsonderhoud heeft 
in Assen altijd meegedaan, mede om aan te 
geven dat het voor haar cliënten erg belangrijk 
is dat er naast bomen zagen er ook bomen 
geplant moeten worden. 

 
Graag willen we deze traditie in Anderen 
voortzetten en daarom nodigen wij de Ander-
naren uit deze speciale dag met ons te vieren 
en ons mee te helpen bomen te planten. 

 
De feestelijkheden vinden plaats aan het 
fietspad Anderen-Rolde schuin achter de 
ijsbaan. 
 

De ploeg heeft de afgelopen weken hier in 
verband met de aanleg van “het dorpsommetje 
Anderen” een houtwal uitgedund, met name de 
wilgen zijn hier afgezet. 
Om de wal een wat meer Drents karakter te 
geven worden er naast de “stoere” eiken, 
Drentse stuiken als hazelaar, mei- en 
sleedoorn en hulst ingeplant. 
 
Ook in het ernaast gelegen bosje zijn geza-
menlijke werkzaamheden mogelijk, op het 
nieuw aangelegde bospaadje kun je mee-
helpen houtsnippers aanbrengen en 
nestkastjes ophangen. 
 
Heb je zin om mee te doen, kom dan woens-
dag 19 maart a.s. om 13.30 uur naar de 
feestelijk versierde houtwal aan het fietspad 
Anderen-Rolde. 
Denk je om goed schoeisel en een oude jas. 
Voor iedereen is er na afloop een versnape-
ring. 
 
Tot ziens, Landschapsonderhoud Vanboeijen, 
tel. 06-12990243. 
                                     
 
Vanboeijen (2) 
 
Stand van zaken woonboerderij  
 
Beste dorpsgenoten, na het in gebruik nemen 
van de natuurwerkplaats is de boerderij aan de 
beurt. We verheugen ons hier erg op en de 
bewoners kunnen bijna niet wachten.  
Nu ze dagelijks naar Anderen gaan om te 
werken willen ze er graag zo gauw mogelijk 
gaan wonen. Het werken vanuit de natuur-
werkplaats verloopt erg plezierig. 
Echter er wordt op dit moment nog hard 
gewerkt aan de bouw van de boerderij, maar 
het eind is in zicht..  
 
Na de inloop op de natuurwerkplaats, die door 
u allen druk bezocht is. willen we een verge-
lijkbare inloop organiseren voor de woon-
boerderij.  
U kunt dan allen onder het genot van een 
hapje en een drankje rond komen kijken en 
vragen stellen, in informele sfeer.  
We willen u hiervoor van harte uitnodigen op 
donderdag 17 april, van 17.00 tot 19.00 uur. 
Ook zal het personeel dat op de boerderij komt 
werken zoveel mogelijk aanwezig zijn. 
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Een aantal mensen zal, naast deze inloop, 
behoefte hebben aan meer informatie over de 
nieuwe buren en dorpsbewoners.  
Een voorbeeld hiervan kan zijn: “wat betekent 
het een verstandelijke handicap te hebben, 
welk gedrag brengt dit met zich mee”, maar 
ook: “wat doe ik als er een bewoner voor de 
deur staat”, “hoe ga ik om met de nieuwe 
buren/dorpsbewoners”, en zo zullen er vele 
vragen kunnen zijn. Om u hierover nader te 
informeren en stil te staan bij vragen, willen we 
op 23 april tussen 19.30 uur tot 21.00 uur een 
informatieve bijeenkomst organiseren.  
Naaste buren, maar ook andere geïnteres-
seerden in het dorp zijn hierbij van harte 
welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het 
dorpshuis Oes Stee. 
  
U bent van harte welkom en we hopen u te 
treffen. 
Met vriendelijke groet, 
Trijn Pranger (teamleider) en  
Karin van der Vries (manager) 
 
 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Neutie Schiet'n 
Op 1ste Paasdag, zondag 23 maart,  organi-
seren 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 inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per persoon, 
kinderen van de basisschool kunnen gratis 
meedoen. 
 
Paasvuur 
Op 2de Paasdag, maandag 24 maart, proberen 
we om 20.00 uur weer de Paasbult aan te 
steken.  
De bult wordt opgebouwd in de Koelanden, 
nabij het ooievaarsnest (zelfde plek als vorig 
jaar). 
Vrijdag 21 maart, tussen 13.00-16.00 uur en 
zaterdag 22 maart, van 09.00-12.00 en van  
13.00-16.00 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. 
 
 

AKC’54 
 
Op 2e paasdag, 24 maart, organiseert AKC’54 
wederom paaseieren zoeken. 
Alle leden van AKC’ 54 die op de basisschool 
zitten kunnen hieraan deelnemen. 
 
Ook kinderen uit Anderen die op de basis-
school zitten zijn van harte welkom. 
Je kunt je opgeven vanaf kwart voor 11. 
We gaan om 11.00 uur beginnen. 
 
STICHTING STROOMDAL EXPRES 
 
“De potgrondvoorjaarsverkoopactie” 
( gratis thuis bezorgd) 
 
Vanwege het overweldigende succes van de 
afgelopen jaren heeft het bestuur van de 
SSE/Magic Schoolbus besloten om dit jaar 
opnieuw een zelfde actie te organiseren. 
 
In de week van 24 maart a.s. treft u een 
opgavestrook aan in uw brievenbus.  
Hierop kunt u invullen hoeveel potgrond  
(40 liter) u wilt hebben.  
Tussen 2 en 4 april a.s. zullen de ingevulde 
opgavestroken huis aan huis worden opge-
haald. Het te betalen bedrag wordt dan ook 
geïnd!!! 
Op vrijdagavond 18 april zal de potgrond bij u 
worden afgeleverd. Omdat u al betaald heeft  
hoeft u niet per se thuis te blijven. 
Het gaat hier dus 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) 
 
Gymnastiekvereniging GAVAS 
 
Gymnastiekuitvoering GAVAS op 5 april  
Zaterdag 5 april organiseert GAVAS uit Anloo 
haar jaarlijkse gymuitvoering.  
Zoals ieder jaar, wordt het plaatselijke  
Café- Restaurant Popken-Hollander geschikt 
gemaakt als ‘gymlocatie’.  
De optredens van de jeugdleden (3 tot en met 
12 jaar oud) zijn dit jaar binnen het thema  
“De Wereld”, waaronder aandacht voor China. 
Het land dat dit jaar volop in de picture staat 
met de Olympische Zomerspelen.  
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De gymuitvoering start om 19.00 uur en de 
zaal is open vanaf 18.30 uur.  
Voor informatie over GAVAS: zie de website: 
www.gavas.nl. 
 
Hervormde Gemeente Eext,  
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 9 maart 10.00 uur 
Mevr. T.Steenhuis-Muntendam 
 
Zondag 16 maart 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema, 
Palmpasen met medewerking van muziek- 
vereniging Togido, Palmpasen-optocht. 
 
Donderdag 20 maart 19.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema, 
Heilig Avondmaal. 
 
Vrijdag 21 maart 19.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema 
Dia-klankbeeld Goede Vrijdag. 
 
Eerste aanspreekpunt voor begrafenis of 
crematie: Ds. B.Janssens-Fennema, 
Hooghalen, tel. 0593-592427. 
 
Eexter Kerk 
 
Wisseling van de wacht ! 
Na jarenlange trouwe dienst vond de heer 
R.Speulman de tijd gekomen uit de beheers-
commssie te stappen van het verenigings- 
gebouw. Samen met hem heeft ook mevr. 
N.Drenth deze stap genomen.  
De beheerscommissie bestaat nu nog uit twee 
personen: mevr. G.Supèr en dhr. H.Witting. 
Onlangs is tijdens een vergadering hartelijk 
dank gezegd aan mevrouw  Drenth en de  
heer Speulman voor het vele, vele werk dat ze 
in de loop der jaren hebben verricht. 
Dat betekende dat we moesten zoeken naar 
een nieuwe beheerder of beheerster. 
Die hebben we gevonden in het echtpaar 
Roelof en Lucie Stokker.  
Ze wonen Dwarsakkers 40 en hebben als 
telefoonnummer 0592-263394. 
Iedereen die gebruik maakt of gebruik wil 
maken van het verenigingsgebouw kan 
eventueel contact zoeken met Roelof of Lucie. 
We wensen Roelof en Lucie Stokker veel 
succes toe in de toekomst en hopen op een 
hele goede samenwerking. 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
Geert Liebe en Bert van Zanden. 

Stichting Vrienden van de  
Eexter Kerk 
 
Na de winterrust zijn de Vrienden weer volop 
begonnen en maken plannen voor voorjaar en 
zomer.  
Er gaat weer van alles gebeuren in de Eexter 
Kerk. In ieder geval half april (de 12e) staat 
een hele middag groen en groei op het 
programma: lezing, proeverij, adviezen.  
Alles over de smaak van nieuwe en vergeten 
groentes, de kruiden. Een hele middag over 
bijzondere dingen; wat we met zelfs een klein 
stukje tuin kunnen doen. We zijn in druk 
overleg met "de Wederik" in Gieterveen, u 
hoort er meer van, maar het wordt heel 
bijzonder en verrassend voor jong en oud.  
Dan is er nog een concert, eind mei van 
Dendua, een orkest van blaasinstrumenten dat 
samen en naast het kerkkoor gaat optreden. 
Ook de Open Monumentendag in september 
zal niet aan Eext voorbijgaan, ook daarvoor 
zijn grootse plannen in de maak met wandel- 
fiets- en informatietochten die allen eindigen in 
een dan bijzonder ingerichte Eexter Kerk. 
Einde zomer een optreden van de Asser Banjo 
Club en voor maart proberen we ook nog iets 
leuks te vinden.  
Kortom: er staan veel activiteiten op stapel om 
de Eexter Kerk veel multifunctioneel te 
gebruiken, met als doel nog een plek waar wat 
voor iedereen gebeurt, midden in het dorp en 
de opbrengst van de activiteiten komt -zoals 
altijd- ten goede aan (nog een beetje restaura-
tie) maar ook het onderhoud en de instand-
houding van de mooie Eexter Kerk.  
Blijft vooral de berichten hierover volgen: er 
komt nog veel nieuws! Mocht u leuke ideeën 
hebben: die zijn altijd van harte welkom, we 
zijn altijd op zoek naar meedenkers en mee-
doeners.  
 
Lous Bremmer, secr.(tel. 26 47 87) 
 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Onze open dag van zaterdag 1 maart was een 
geweldig succes.  
Moe, maar zeer voldaan ruimde het bestuur 
rond vijf uur alle uitgestalde materiaal op. 
En er was veelvuldig gebruik gemaakt van 
alles wat wij in huis hebben. 
Velen hebben zich verbaasd over de omvang 
van onze bestanden, maakten gebruik van de 
inhoud van de computers, met name het 
bestand met kadastrale en andere gegevens, 
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en voerden overleg met het bestuur. Dat heeft 
tot resultaat gehad dat wij veel toezeggingen 
kregen over schenkingen aan onze Stichting, 
dat er zich vele nieuwe donateurs hebben 
gemeld, dat er ruim tachtig bezoekers zijn 
geweest, en dat er een prima sfeer heerste. 
Mensen, bezoekers en helpers, hartelijk dank! 
Overigens: u kunt altijd gebruik maken van het 
dorpsarchief. Een afspraak is gemakkelijk 
gemaakt. 
 
De afgelopen maand zijn onder meer de 
volgende aanwinsten geboekt: 
Ruud van der Houwen: CD-ROM met foto’s 
van de toneelvoorstellingen van 2005 t/m 
2008; 
Familie Reinders van Oldend 18: boekjes; 
Familie Raven: aardappelboor, bietensteker, 
aardappelstamper; 
Familie Knijp van Oldend 2: toneel- en zang- 
boekjes; 
Familie Erkelens van Veenvoort 5: foto’s; 
Familie Stiksma: hooispade, hark, spanzaag, 
hooivork. 
 
Allen hartelijk dank! 
 

  


