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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.84 mei 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. 

 
 
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 Mirjam en Ruud  
v.d. Houwen, Nijend 8, Anderen. 
Alle andere kopij kan op de gebruikelijke wijze 
via het e-mailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 
 

 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Komende zaterdag  10 mei wordt het oud 
papier opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg    
zetten. 
 
Het bestuur. 
 
 
Gevraagd 
 
Wij (Arjen en Roos), woonachtig in Gasteren, 
zijn op zoek naar een stukje grond voor een 
moestuin voor dit groeiseizoen.  
We zijn beiden afkomstig uit Drenthe en 
hebben bewust gekozen voor een parttime-
baan om daarnaast te kunnen tuinieren.  
Arjen en Roos, tel. 0615908857 of  
email: arjen.j.abbingh@gmail.com 
 
 
Collecte 
 
Van 11 t/m 17 mei vindt de jaarlijkse collecte 
voor de Vereniging Nederlands Astma Fonds 
plaats. 
Collectanten: 
Janny Bossema en Margriet Koops 

 
Diversen 
 
Vanaf 1 mei zijn er weer dagbladen te koop bij 
Geert en Jannie Liebe, en de ijsbak is ook 
weer goed gevuld. 
Nu maar wachten op het fijne warme lente-
weer! 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Dinsdag 27 mei gaan we een fietstocht maken 
naar het Hunebedcentrum te Borger. 
Vervoer per auto kan ook geregeld worden. 
 
In augustus zijn we van plan om een bezoek te 
brengen aan het Drents Museum. 
 
Wie nog mee wil naar Borger of Assen kan dit 
even laten weten aan Thallina, tel. 241330. 
 
Tijdens de rijwielvierdaagse van 8 t/m 11 juli 
zal in Anderen weer een stempelpost zijn. 
Onze vereniging is van plan dan weer wat te 
ondernemen. U hoort er nog van. 
 
Het bestuur 
 
 
Fiets4Daagse Drenthe 2008 
 
Begin juli komt de Fiets4Daagse weer door 
ons mooie dorp. 
 
Het gaat om de volgende data: 
Di.    8 juli  40 km. 
Wo.  9 juli  60-80-100 km 
Do. 10 juli  40 km. 
Vr.  11 juli  40 km.  
 
De tijd van stempelen ligt tussen half 9 en  
1 uur. 
Stempelpost Auberge St. Hubert 
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Stichting Stroomdal Expres  
 
De potgrondactie is dit jaar wederom een groot 
succes geworden. Over de 3 dorpen Anloo, 
Gasteren en Anderen zijn in totaal 660 zakken 
van 40 liter verkocht.  
De netto-opbrengst bedroeg dan ook ruim 
€ 600-.  
Langs deze weg willen wij U bijzonder hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage. Mede door uw 
bijdrage kunnen de beide schoolbusjes weer 
een tijdje vooruit.  
Ook willen wij vrijwilligers bedanken voor hun 
actieve en/of ondersteunende bijdrage voor en 
tijdens de levering op vrijdag 18 april jl.   
Onze bijzondere dank gaat uit naar Hoveniers-
bedrijf Smeenge uit Balloo die de potgrond 
voor een gunstige prijs ter beschikking heeft 
gesteld. 
KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens de 
Stichting Stroomdal Expres. 
 
 
Stichting Volksvermaak Anderen 
 
Op vrijdag 6 juni is het alweer zover.  
Dan begint het zomerfeest 2008, met het 
vervolg op zaterdag 7 en zondag 8 juni. 
De boekjes zijn inmiddels weer rondgebracht 
en de opgaveformulieren weer opgehaald. 
Als er nog opgaveformulieren bij u thuis zijn, 
zou u die dan zo spoedig mogelijk in willen 
leveren bij Coba Boer, Hagenend 7. 
 
We hopen dat het weer een geslaagd weekend 
wordt. 
 
Het bestuur 
 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Activiteiten: 
Let op de aankondiging in het juninummer. 
 
Aanwinsten van de maand april: 
Fam. Liebe van Veenvoort 4: school- en  
leesboekjes; 
Fam. Reinders van Oldend 18: doosjes met 
dia’s, o.m. van jubileum van Plattelands-
vrouwen; 
Fam. Lanjouw uit Anloo: een tabaksnij-
machine uit de jaren 1940-1945. 
 
Allen hartelijk dank! 
 

Vanboeijen 
 
Beste buurtbewoners, 
 
De afgelopen maanden is er veel gebeurd en 
hard gewerkt aan de boerderij van Vanboeijen 
en de Natuurwerkplaats  
We zijn erg blij met het resultaat en de 
bewoners kunnen bijna niet wachten met ver-
huizen. 
Inmiddels hebben we veel van u mogen treffen 
tijdens de inloop en/of tijdens de informatie-
avond. De vele belangstelling heeft ons ver-
rast, hier waren we blij mee! 
 
We willen u graag vertellen dat de nieuwe 
buren, de bewoners van de boerderij, in 
etappes komen wonen in Anderen.  
De eerste vier bewoners komen 6 mei,  
op 8 mei komt er nog een bewoner en op  
13 mei komen de laatste vier bewoners. 
 
Het duurt nog even voordat Stichting Land-
schapsbeheer Drenthe (SLD) komt verhuizen 
naar de Natuurwerkplaats. Dat heeft te maken 
met een aantal zaken. Ten eerste heeft SLD 
behoefte aan iets meer ruimte, de bedoeling is 
dat de Natuurwerkplaats iets wordt vergroot. 
Onder de ‘overkapping’ van het gebouw zal 
nog een extra ruimte worden gerealiseerd.  
De bouwaanvraag hiervoor is inmiddels 
ingediend. Het is gelukkig geen ingrijpende 
verbouwing, maar een snel te realiseren 
aanpassing die geen invloed heeft op de 
grootte en uitstraling van het gebouw. 
Daarnaast vraagt de ICT (de te gebruiken 
computers) nog specifieke aandacht. Er zal 
binnenkort een zogenaamde glasvezelkabel 
naar de Natuurwerkplaats worden getrokken, 
zodat er goede ICT-verbindingen zijn.  
Ook worden nog een paar extra parkeer-
plaatsen aangelegd aan de achterkant van het 
terrein, om parkeeroverlast te voorkomen. 
We verwachten dat SLD rond 1 augustus de 
Natuurwerkplaats zal betrekken. Dan is het 
gebouw dus helemaal gevuld. Inmiddels zijn 
alle gereedschappen en werktuigen van SLD 
wel al ondergebracht in de loods naast de 
Natuurwerkplaats.  
 
Samen met de bewoners van de boerderij, de 
bezoekers van de Natuurwerkplaats vanuit 
Vanboeijen en hun familie zullen we een klein 
feestje hebben op 18 juni om te vieren dat het 
nieuwe huis en de nieuwe werkplek nu echt 
helemaal klaar zijn. Hierdoor kan wat drukte 
ontstaan. 
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Eind september zal een officiële opening 
plaatsvinden. Hier zullen dan alle partijen bij 
zijn die betrokken zijn bij de Natuurwerkplaats 
of de boerderij, zoals Stichting Landschaps-
beheer Drenthe, de Winkler Prins Scholen-
gemeenschap en Staatsbosbeheer.  
Hier zullen we u t.z.t. nader over informeren. 
 
We willen u bij deze ook het telefoonnummer 
geven zodat u - als er iets mocht zijn of als u 
iets wilt vragen - ons kunt bereiken. 
 
Woonboerderij 0592-248870 
Teamleidster Wonen 06-131894821  
(Trijn Pranger) 
 
Natuurwerkplaats 0592-248766 
Teamleider Werk & Dagbesteding  
06-12999573 (Richard van Leeuwen) 
 
Met vriendelijke groet, 
namens alle mensen van Vanboeijen in 
Anderen,  
 
Trijn Pranger  
 
 
Hervormde Gemeente Eext,  
Anderen en Eexterzandvoort  
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 10 mei 19.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema, Hooghalen 
organist: Annemargriet Hopman, Assen 
Pinksterzangdienst. 
 
Vrijdag 23 mei 19.00 uur 
Musical “Jona”, gespeeld door de kinderen van 
de basisschool, zie het kerkblad. 
 
Zondag 25 mei 10.00 uur 
Ds. van Til, Hoogeveen 
organist: Egbert Willigert, Groningen 
 
Zondag 8 juni 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema, Hooghalen 
Organist: Mevr. L.Stokker, Gieterveen 
 
Zondag 15 juni 19.00 uur 
Vesper in Oes Stee te Anderen 
 
Eerste aanspreekpunt voor begrafenis of 
crematie:  
Ds. B.Janssens-Fennema, Hooghalen, 
tel. 0593-592427.   


