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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.87 augustus 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. 

 
 
 

 
Sport- en Speldag 
 
Achter dit nummer van het Moesblad treft u  
het opgave formulier voor de komende sport- 
en speldag aan. 
  
Bedankje 
 
Hallo Allemaal, 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor alle leuke kaartjes, cadeautjes, felicitaties, 
enz., voor de geboorte van onze zoon Sven. 
 
Ook willen wij graag iedereen nog bedanken 
die betrokkenheid heeft getoond in de vorm 
van een belletje, kaartje, een praatje, bloemen, 
de hond uitlaten en Jesse opvangen ten tijde 
van mijn verblijf in het ziekenhuis. 
Het is hartverwarmend. 
 
Groeten, 
Eddy en Irma 
Jesse en Sven 
 
Cursus 
 
De ontdekking van geologische en 
archeologische tijd (1750-2000),  
met excursie naar de Ardennen, 
door Tom Reijers 
 
In deze cursus bezinnen we ons op de korte 
(menselijke/(pre)historische), de lange (geo-
logische) en de zeer lange (astronomische) 
tijd, hoe die vastgelegd zijn, gemeten worden 
en ontdekt zijn.  
Die vragen heeft de mens lang bezig ge-
houden. We traceren hoe dat proces ging voor 
de geologie en de prehistorie/archeologie. 
Achtereenvolgens komen aan de orde:  
-     Het menselijke tijdsgevoel en wereldbeeld 
- De natuurfilosofische scholen in de 17e tot 

21e eeuw 
 

 
- De definitie primair, secundair, tertiair en 

de ijstijden 
- Het sociale en historische kader waarin dit 

gebeurde 
- De betekenis van menselijke artefacten; 

wanneer begon de archeologie en de 
prehistorie. 

 
De stof is samengevat in een rijk geïllustreerde 
syllabus waaraan is toegevoegd een selecte 
literatuurlijst.  
Het is een verdieping van delen uit de eerdere 
cursussen “Stenen kunnen spreken”; 
”Introductie in de Geologie”(2005), en 
“Mozaïek van West-Europese landschappen 
en culturen” (2007).  
Tegelijkertijd is het een voorbereiding op de 
cursus “De aardgeschiedenis met nadruk op 
het Atlantische gebied en West-Europa” 
(voorjaar 2009).  
Maar deze cursus is ook goed op zichzelf te 
volgen en is zo samengesteld dat ook 
personen met een alfa of gamma vooropleiding 
zich erin kunnen vinden.  
 
Er bestaat de mogelijkheid om van 10 t/m 12 
oktober 2008 deel te nemen aan een excursie 
naar de Ardennen.  
Voor meer informatie over deze excursie en 
(voor)inschrijving kunt u contact opnemen met 
Tom Reijers. Hij is telefonisch bereikbaar op 
nummer 0592-241411 of per email: 
jareijers@hetnet.nl   
 
De deelnemersbijdrage van deze excursie 
(variabel, afhankelijk van aantal deelnemers en 
kamerkeuze in hotel, maar niet hoger dan 
€420,-) is niet bij het cursusbedrag inbegrepen.  
 
Voor deelname aan de excursie (waaraan ook 
partners of niet cursus deelnemers kunnen 
deelnemen) kunt u zich rechtstreeks bij de 
docent aanmelden, bij voorkeur zo spoedig 
mogelijk . 
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Cursusplaats      : Gieten  
Lokatie                   : klasfaciliteiten St.Welzijn 
                                 Aa en Hunze      
Aanvang                : maandag 15 september    
                                om 13.00 uur 
Duur                      :  5 hoorcolleges  
Docent                   : Dr. T.J.A. Reijers 
Kosten                   :  € 105,00 inclusief cursus- 
                               materiaal                                                           
Informatie              :  Stichting Welzijn Aa en 
                                 Hunze, Grietje Paas,  
                                 tel. 0592-245924 
 
  

     
 

Links. Ammoniet (185 mj BP) uitgesneden in de 
vorm van een slang (The Yorkshire Museum, York, 
UK). Rechts Zacht ontploffend horloge (Salvador 
Dali,1954, St. Petersburg FLA, Salvador Dali 
museum) verbeelden ”de camembert van tijd en 
ruimte”; de vernietiging van onze ideeën over de 
vaststaande aard van de kosmos.  
 
 
Boermarke Anderen 
 
Biotoopverbetering 
Per Ha. wordt maximaal € 23,- beschikbaar 
gesteld. 
Bij meer dan 40 Ha. wordt het beschikbare 
geld evenredig verdeeld. 
De voorwaarden zijn: 
- Het bouwland moet zijn ingezaaid met een 

groenbemester vóór 15 september en 
moet blijven staan tot 15 februari, al naar 
gelang de weersomstandigheden. 

- Alle groenbemesters komen in 
aanmerking. 

- Het gewas mag niet geoogst worden. 
 
Degene die hieraan mee wil doen, kan dit vóór 
15 september opgeven bij: 
G.Liebe, tel. 241503. 
 
Het bestuur 
 
 

Collecte 
 
Van 31 augustus t/m 6 september wordt er 
gecollecteerd voor de Stichting KWF Kanker-
bestrijding. 
 
Collectanten: Anna Jobing en Hiske Swieter. 
 
J.G.Liebe  
 
 
Vrouwenvereniging “Anderen” 
 
We willen een ieder bedanken voor datgene 
wat ze voor en tijdens de rijwielvierdaagse 
voor ons hebben gedaan. 
Het was heel gezellig en wij zijn zeer 
ingenomen met de opbrengst. 
 
Dinsdagmiddag 19 augustus gaan we naar het 
museum in Assen. 
Entree: € 6,00 of € 4,00 op vertoon van 
Museumjaarkaart of Euro-Rabopas. 
Vertrek: 13.00 uur. 
Wie nog mee wil moet even bellen met 
Thallina, tel. 241330. 
Nader bericht volgt nog. 
 
Het bestuur 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 10 augustus 10.00 uur 
Dhr. Weemstra 
 
Zondag 17 augustus 10.00 uur 
Ds. B. Janssens-Fennema 
 
Zondag 24 augustus geen dienst  
i.v.m. motorraces te Eext 
 
Zondag 31 augustus 10.00 uur 
Ds. R. van Til, Hoogeveen 
 
Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenis of crematie: 
B. Janssens-Fennema, Hooghalen. 
Tel. 0593-592427  
 
 
 
 
                                     


