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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.88 september 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. 

 
 

 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier 
Zaterdag  13 September wordt het oud 
papier weer opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur 
 
Dorpsbelangen 
 
Onderzoek woningbehoefte in Anderen 
Volgens de gemeente is het bijna zover.  
De kavels aan de Gevelakkers kunnen 
binnenkort worden uitgegeven. Er is ruimte 
voor één twee-onder-één-kap en 3 vrijstaande 
woningen. Voor de kavel bestemd voor de 
twee-onder-één-kap woning heeft woning-
corporatie Woonborg de eerste optie gekregen 
van de gemeente. Woonborg heeft contact met 
Dorpsbelangen gezocht om de woning-
behoefte van de inwoners van Anderen in 
beeld te krijgen. Is er behoefte aan huur-
woningen, aan starterswoningen, aan 
seniorenwoningen?  
In ons Dorpsomgevingsplan zijn een aantal 
opmerkingen gemaakt over de toekomstige 
woningbouw. Deze gegevens zijn alweer een 
aantal jaren oud.  
Daarom hebben we besloten om een onderzoek 
te doen naar de huidige woningbehoefte.  
Aan dit Moesblad is een enquête toegevoegd.  
Wij willen jullie vragen de enquête in te vullen.  
Hoe meer enquêtes wij terug krijgen, hoe beter  
wij Woonborg en de gemeente kunnen adviseren. 
Welke woningen er uiteindelijk worden gebouwd is  
een beslissing van Woonborg. 
 
Voor vragen over de enquête of over de 
woningbouw mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met Janna Speelman,  
tel. 0592-243207. 
  

 
Oes Stee 
 
In Oes Stee is sinds vorig jaar een AED aan-
wezig. 
Op verzoek van Jan Bosch een overzicht van 
de inwoners van Anderen die een sleutel van 
Oes Stee hebben: 
Jantje Knijp – Oldend 2 
Han Boerma – Gevelakkers 34 
Thallina Udding – Oldend 24 
Age Stiksma – Nijend 3 
Geert van Veen – Gevelakkers 30 
Ielke Lesschen – Gevelakkers 19 
Jantje Regien – Gevelakkers 24 
Coba Boer – Hagenend 7 
Geesje Speulman –Hagenend 1 
Janna Speelman – Hagenend 3 
 
Wil je gebruik maken van Oes Stee? 
Neem dan contact op met Thallina Udding, 
tel. 241330.  
Zij beheert de agenda van Oes Stee.  
 
 
 
Vrouwenvereniging “Anderen” 
 
Onze eerste bijeenkomst is op maandag  
29 september in Oes Stee, aanvang 19.45 uur. 
De Fam. Smink zal deze avond een historische 
kledingshow verzorgen. 
 
Het bestuur 
 
 
Collecte “Stichting Verstandelijk  
Gehandicapten” 
 
Periode: 21 t/m 27 september. 
 
Collectanten: Fennie Knijp en Martha Sellis. 
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Creatief Anderen 
 
Mededeling 
Maandag 6 oktober gaan wij weer van start 
met de creatieve morgen. 
Wij verwerken deze morgen bloemen, groen-
ten en fruit in een schaal. 
Nadere gegevens volgen in het Moesblad van 
oktober a.s. 
 
Jannie en Trijntje 
 
Stichting Vrienden van de Eexter 
Kerk 
  
In Eext begint het allemaal! 
De Drentse Culturele Uitdag (zaterdag 13 
september) valt dit jaar samen met de Open 
Monumentendagen (13 en 14 september). 
Twee dagen waarop de Eexter Kerk weer  
extra het middelpunt van het dorp is. 
Zaterdag om 10.00 uur zal burgemeester  
Van Oosterhout van de gemeente Aa en 
Hunze op spectaculaire wijze het startsein 
geven voor deze manifestaties die op heel 
veel plaatsen in de gemeente plaatsvinden. 
In de kerk wordt door de Stichting Vrienden 
van de Eexter kerk een grote tentoonstelling 
georganiseerd: schilderijen in olieverf, aquarel, 
pen- en potloodtekeningen, ruimtelijk werk van 
stro, steen, en modelbouw. Werk van jong en 
oud, bekend, onbekend, beroemd.  
Er wordt een nieuwe fietsroute gepresenteerd, 
er is muziek, ook het orgel wordt bespeeld en 
er komt een koor zingen.  
De kerk is beide dagen geopend van 10.00 tot 
17.00 uur, toegang uiteraard gratis. 
 
 
Opening gebouw Nijend 18a 
Anderen  
 
Op donderdag 25 september wordt de Natuur-
werkplaats geopend. 
In de natuurwerkplaats zijn drie organisaties 
ondergebracht. Te weten van Boeijen, 
Winkelerprinsschool en Landschapsbeheer 
Drenthe 
Tijdens de officiële opening kan er enige 
overlast veroorzaakt worden doordat auto’s in 
de berm geparkeerd staan. Waarvoor onze 
excuses. 
 
Vanboeijen, Karin van der Vries 
Tel. 0592-305511  
 

Landschapsbeheer Drenthe 
 
Natuurwerkdag, zaterdag 1 november 
Steeds meer mensen maken werk van de 
Natuurwerkdag. 
Landschapsbeheer Drenthe verwacht flinke 
opkomst 1 november 
 
Op zaterdag 1 november aanstaande vindt 
voor de achtste keer de jaarlijkse Natuur-
werkdag plaats. 
In Drenthe organiseert Landschapsbeheer 
Drenthe de dag. Op meer dan 20 locaties in de 
provincie steken jong en oud de handen uit de 
mouwen. 
Het dorpje Anderen in het stroomgebied van 
de Drentse Aa, de nieuwe locatie van Land-
schapsbeheer Drenthe, is dit jaar sterlocatie. 
 
Vorig jaar deed al een recordaantal van 11.000 
Nederlanders mee met deze “grote opknap-
beurt van het Nederlandse landschap”. 
Dit jaar verwacht Landschapsbeheer  Neder-
land, organisator van de dag, een nog grotere 
opkomst. In Drenthe wordt op zo’n 1000 vrijwil- 
ligers gerekend. 
 
“Actief samen met anderen bezig zijn, buiten in 
de natuur, in ons mooie landschap, daarvan 
genieten steeds meer mensen. Mensen steken 
graag hun handen uit de mouwen, ze willen 
concreet bijdragen, dus zelf aan de slag”, 
aldus Mieke van Heuven, directeur Land-
schapsbeheer Nederland. 
 
In zeven jaar tijd is de Natuurwerkdag uit-
gegroeid tot een grote nationale werkdag in de 
natuur. Onder professionele begeleiding 
helpen jong en oud mee met onderhouds- 
werkzaamheden zoals struiken snoeien, heide 
plaggen, poelen opschonen, hooien, wilgen 
knotten en takkenbossen voor vlinders 
aanleggen. Nederlanders kunnen op meer dan 
300 mooie plekken aan de slag in het land-
schap Voor het eerst dit jaar zullen op 
sommige plekken bekende Nederlanders 
aanwezig zijn. 
 
Handje meehelpen? 
Voor een overzicht van alle activiteiten in de 
buurt kunnen belangstellenden terecht op 
www.natuurwerkdag.nl. 
Wil je zeker zijn van een plaatsje, dan is het 
verstandig vooraf aan te melden. 
Kom en werk mee! 
De natuurwerkdag wordt georganiseerd door 
Landschapsbeheer Nederland in samen-



 3

werking met Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer, IVN Vereniging voor natuur- en 
milieu-educatie, Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN), ANWB Vrijbuiters,  
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie 
(JNM), Vobula, Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNVN) en 
Scouting Nederland. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 7 september 10.30 uur 
Startzondag in Hooghalen bij Botty Janssen. 
Bij slecht weer in de kerk en in het verenigings- 
gebouw te Eext. 
 
Zondag 14 september geen dienst. 
 
Zondag 21 september 10.00 uur 
Ds. Zuidersma 
 
Zondag 28 september 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema 
 
Zondag 5 oktober 10.00 uur 
Mevr. T.Steenhuis-Muntendam   
 
Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenis of crematie is Ds. Botty Janssens- 
Fennema te Hooghalen, tel. 0593-592427. 
 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten van de laatste maanden: 
Fam. Hilbrands Hagenend 2: set oude teken-
voorbeelden; 
Fam. Reinders Oldend 18: foto en tekening; 
Landbouwvereniging Anderen door bemid-
deling van de heer Jan Oostra: boekhoud-
kundige overzichten van een groot aantal 
jaren; 
Fam. Steen Oldend 1: paspoorten en rijbewijs; 
Fam. Ubels Provinciale weg 1: enkele klonten 
ijzeroer en een leuke donatie; 
Jac. Heersema uit Gemert: nummers van het 
tijdschrift Waardeel. 
 
Zoekt u een leuk kadootje voor een redelijk 
prijsje? Het boekje “Verborgen hout”, over de 
geschiedenis van de boerderij Hagenend 3, 
uitgegeven door Drents Plateau, in samen-
werking met de SHA, kost slechts 3 euro.  

Te verkrijgen bij de bestuursleden en bij Gerry 
Boesjes, Gevelakkers 1. Zijn email-adres was 
in een vorig  nummer verkeerd vermeld. Het 
luidt: gerryboesjes@hotmail.com. 
 
In het voorjaar van 2009 verschijnt een 
prachtig boek over de veldnamen van 
Anderen, Anloo en Gasteren. Aan dit boek, 
geproduceerd door Theo Spek en Hans Elerie, 
werken wij als SHA zeer uitgebreid mee.  
Met name onze bijdrage over de hier veron-
gelukte vliegtuigen in de tweede wereldoorlog, 
de bomscherven enz. is heel uniek. U hoort er 
te zijner tijd meer van! 
 
Ook de realisatie van de herdruk van ons boek 
“Anderen, het dorp van de Moeshappers” komt 
stapsgewijs iets dichterbij. Maar er zal nog wel 
wat water door het Rolder en Andersche diep 
stromen voor de uitgebreide versie het licht zal 
zien. Wij komen hier binnenkort op terug, 
onder meer door uw medewerking te vragen. 
 
Misschien een overbodige vraag: denkt u aan 
ons voor u opruimt, schoonmaakt, of afstand 
van iets wil doen?  
   
  
 
 
 
                                  


