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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.90 november 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. 

 
 
 
Sinterklaas komt in Anderen op 
zaterdag 22 november 
 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje.  
Zaterdag 22 november zal de Sint in Oes Stee 
zijn. Het is dan natuurlijk leuk als er veel 
kinderen op hem staan te wachten.  
Willen alle kinderen (en ouders) om 14.15 uur 
aanwezig zijn.  Sinterklaas vindt het fijn om 
cadeautjes te geven, maar hij vindt het ook erg 
leuk om mooie tekeningen te krijgen. Dus doe 
je best! 
Voor de ouders geldt hetzelfde verzoek als de 
afgelopen jaren: schrijf een paar dingen over je 
kind(eren) op een briefje en lever dit vóór  
14 november a.s. in bij Saskia Remmerswaal, 
Gevelakkers 9. Dan kan het nog net op tijd bij 
Sinterklaas zijn. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen. 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Woensdag 12 november houden we een 
koffiemorgen. 
“Wegwiezer” zal ons op de hoogte brengen 
van de gemeentelijke dienstverlening. 
Aanvang 09.30 uur in “Oes Stee”. 
 
Zaterdag 22 november houden we met de 
Boermarke een gezellige avond. Hiervoor 
hebben we het duo “Bont en Blauw” uitge-
nodigd in “Oes Stee”. 
Eigen bijdrage € 10,- per persoon. 
Aanvang 20.00 uur. 
Alle volwassen dorpsgenoten zijn welkom. 
Opgave is mogelijk vóór 16 november bij: 
Thallina Udding, tel. 231330 en 
Geert Liebe, tel. 241503. 
 
 

 
 
We vieren ons kerstfeest op donderdag  
18 december. 
Om 18.00 uur houden we vooraf een brood-
maaltijd voor leden, en leden van de zang-
groep in, “Oes Stee”. 
Bijdrage voor de maaltijd € 5,-. 
Indien men zich nog niet heeft opgegeven, dan 
kan dit bij Thallina Udding, tel. 241330. 
 
Het bestuur. 
 
 
Grote opening Nijend 18 
 

 
 
Op 25 september is het hele complex aan het 
Nijend officieel geopend. Voor alle cliënten 
was het een spannende dag en ze hebben hun 
beste beentje voor gezet als Parkeerwacht. 
Iedereen had enorm veel zin in de grote 
opening. 
 
Deze middag was er een symposium over het 
“nieuwe plassen”’ zoals dit project in de 
boerderij heet. Ivo de Wijs presenteerde de 
gehele middag met diverse zinspelingen dit 
onderwerp. Vervolgens was er open huis in de 
boerderij, een djembee workshop, de toe-
spraak van de burgemeester en vervolgens het 
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openen van het landhek door alle partijen. 
Hiermee is het samenwerkingsverband tussen 
van Boeijen, Landschapsbeheer Drenthe en 
Winkler Prins een feit. 
 
Als bewoners en personeel zijn we verrast 
over de belangstelling die er geweest is voor 
de grote opening. We hebben het allemaal 
enorm naar onze zin in de boerderij. Ook 
hebben de meeste cliënten hun plek gevonden 
in Anderen. Met veel plezier hebben we deze 
zomer eindeloos gefietst rond Anderen, maken 
we gebruik van de manege in het dorp en gaat 
één van onze cliënten het hijsen van de vlag 
bij Oes Stee voor zijn rekening nemen. Ook 
weten de bewoners van Anderen ons te vinden 
voor een collecte en het verkopen van de 
kinderpostzegels. Natuurlijk hebben we nog 
veel meer ideeën, maar niet alles kan tegelijk. 
 
Tijdens de informatieavond die in mei plaats-
vond in Oes Stee, is afgesproken dat dit in het 
najaar een vervolg zou krijgen. Deze avond 
staat gepland op donderdag 13 november 
om 19.30 uur in Oes Stee. Iedereen is van 
harte welkom om van gedachten te wisselen 
en vragen te stellen. We zijn erg benieuwd of 
er ook bijzonderheden zijn waar wij als werk-
nemers rekening mee kunnen houden.  
 
Tot slot. 
Voor cliënten van de woonboerderij van 
Vanboeijen aan het Nijend zouden wij graag in 
contact willen komen met een aantal  
                     

VRIJWILLIGERS 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 
met een bepaalde regelmaat iets willen 
ondernemen met één van onze clienten.  
Te denken valt aan:   
- fietsen 
- zwemmen 
- tuinwerkzaamheden 
- winkelen 
- iets gezelligs ondernemen 
 
Informatie wordt gegeven door Trijn Pranger, 
tel. 06 13194821. 
Bellen met de woonboerderij kan natuurlijk ook 
tel. 248870. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er 
niemand aanwezig in de boerderij.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team en bewoners van de woon-
boerderij. 

 
Dorpsbelangen 

Resultaten woonwensenonderzoek 

In het Moesblad van september jl. hebben we 
uitgelegd waarom we een woonwensen-
onderzoek wilden houden, een enquête-
formulier was toegevoegd. Bij het uitvoeren 
van een onderzoek hoop je altijd op een grote 
deelname. Helaas hebben we maar 20 
ingevulde formulieren ontvangen (20% van het 
aantal verspreide enquêteformulieren).  
Wij willen diegene die het formulier heeft 
ingevuld hartelijk danken. 
De resultaten: van de 20 bewoners die het 
formulier hebben ingevuld wil 25% verhuizen 
binnen nu en 3 jaar; 60% van deze groep wil 
graag in Anderen blijven wonen. Als reden om 
te verhuizen wordt door iedereen aangegeven 
dat de huidige woning niet meer voldoet aan 
de wensen. Uit de enquête blijkt dat er in 
Anderen vooral behoefte is aan goedkope 
eengezinswoningen met een grote kavel 
(groter dan 400 m²), die gebouwd kan worden 
in particulier opdrachtgeverschap.  
Woonborg gaat met de uitkomsten van het 
onderzoek aan de slag. Als er meer duidelijk is 
over wat er gebouwd kan gaan worden, dan 
zal Woonborg de inwoners van Anderen 
hierover informeren. 
 
 
Vervanging straatverlichting Anderen 
 
De gemeente gaat de straatverlichting in ons 
dorp dit jaar nog vervangen. Dit betreft alle 
straatverlichting, behalve die aan de 
Gevelakkers. In principe worden de bestaande 
lichtmasten vervangen. Voor een aantal 
lichtmasten geldt dat ze worden verplaatst. 
Ook komen er een aantal nieuwe lichtmasten 
bij. De gemeente heeft bij de nieuwe 
straatverlichting gekozen voor groene masten 
en armaturen. De armaturen worden voorzien 
van lampen die vanaf 23.00 uur met 50% 
worden gedimd (van 36 Watt tot 18 watt). Voor 
iedereen die graag wil weten hoe de nieuwe 
lichtmasten er uit komen te zien: de nieuwe 
straatverlichting van Anderen is te vergelijken 
met bijvoorbeeld die van Gasselte en 
Gieterveen. 
Binnenkort start de gemeente met het zetten 
van ‘gele stippen’ op het wegdek. Dit is de plek 
waar de nieuwe lichtmasten in de berm worden 
geplaatst. 
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Bent u het niet eens met de plaats van de 
straatverlichting of heeft u andere vragen over 
de vervanging van de lantaarnpalen, neemt u 
dan contact op met de gemeente  
Aa en Hunze, dhr A. Koning, tel  0592-267867. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Hallo Creatievelingen 
 
Maandag 10 november hebben we weer een 
creatieve ochtend.  
Aanvang 09.15 uur in Oes Stee. We gaan een 
pompoen maken van wol d.m.v de droog 
vilttechniek. We gaan dus werken met een 
viltnaald. Voor materiaal en gereedschappen 
wordt gezorgd; we hoeven deze keer dus niks 
mee te nemen. 
 
Margreeth (242596) en Mirjam (242621) 
 
 
Boermarke Anderen 
 
Boermarke Anderen houdt op woensdag  
10 december 2008 haar jaarvergadering 
 in Auberge St.Hubert, Nijend 2 te Anderen.  
Aanvang 20.00 uur. Agenda volgt. 
 
Het bestuur 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier 
 
Zaterdag  8 november wordt het oud papier 
weer opgehaald. 
  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
 
Schaatsen kunstijsbaan de Smelt 
 
Denk om de volgende zaterdagen voor het vrij 
schaatsen.  
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart kunt u 
gebruik maken van de ijsbaan de Smelt . 
 
- zaterdag  29 november 2008  
  van 17.00 tot 19.00 uur  
  vrijschaatsen voor leden 
 
 
 

- zaterdag  27 december 2008  
   van 17.00 tot 19.30 uur 
   vrijschaatsen voor leden en alternatieve   
   dorpentocht voor jeugdleden in de leeftijd 
   van de basisschool 
 
-  zaterdag 21 februari 2009 
    van 17.00 tot 19.00 uur  
    vrijschaatsen voor leden 
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 
Het bestuur 
 
 
KERSTSTERRENACTIE 2008 
GAVAS 
 
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
gymnastiekvereniging GAVAS ook dit jaar 
weer de kerststerrenactie.  
De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
gymnastiekvereniging waarvan de leden uit 
Anderen, Anloo en Gasteren wekelijks in Anloo 
gymles krijgen.  
Het geld wordt besteed aan o.a. nieuwe 
materialen en de jaarlijkse gymuitvoering.  
Om minder afhankelijk te zijn van weers-
invloeden en om aan de juiste vraag te kunnen 
voldoen hebben, maken wij weer gebruik van 
een bestelformulier. Dit formulier wordt in week 
46 rondgebracht in Anloo, Anderen en 
Gasteren. 
In week 47 (17 t/m 22 november) komen wij 
uw bestelling ophalen.  
U mag uw bestelling uiteraard ook bij één van 
de onderstaande coördinatoren afgeven. 
De kerststerren en/of hyacinten worden op 
zaterdagmorgen 13 december  
tussen 09.30 en 11.00 uur bij u thuis 
bezorgd. 
Anloo en Gasteren:  
Dineke de Jonge tel. 272634,  
Anderen: Jantje Regien tel. 243228,  
of geef uw bestelling vóór 22 november door 
via info@gavas.nl. 
 
Het bestuur van GAVAS 
    
 
Bestuursleden gezocht bij GAVAS 
 
De Gymnastiek-Atletiek Vereniging Altijd 
Sportief (GAVAS) in Anloo is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. 
Wie wil zitting nemen in ons bestuur? 
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Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. 
Wij organiseren jaarlijks een gymuitvoering en 
een onderlinge sportavond voor de jeugdleden. 
In december verkopen we kerststerren en 
hyacinten om extra middelen beschikbaar te 
hebben voor materialen en gymuitvoering. 
Voor aanmelding of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Hilly Udding (voorzitter), 
Telefoon 0592-272795, email: info@gavas.nl 
of www.gavas.nl 
 
 
 Stichting Historie Anderen. 
 
Aanwinsten van de laatste tijd: 
Fam. Dries uit Rolde: een stapel toneelboekjes 
van “De Vriendenkring:”; 
Fam. Stiksma: een miniatuurspeelgoed-
winkeltje van omstreeks 1880. Het moet 
worden opgeknapt, cq. geschilderd. Is er 
iemand die dit voor ons zou willen doen? 
 
Voor wat betreft een eventuele aangevulde 
heruitgave van het boek “Anderen, het dorp 
van de Moeshappers”. Wij willen alle 
gebruikers van het boek vragen opmerkingen 
over onjuistheden en aanvullingen aan ons te 
willen doorgeven. Er zijn door de redactie 
destijds na het verschijnen al diverse 
correcties aangebracht, maar wij zijn er 
allesbehalve zeker van of wij alles wel hebben 
meegekregen. Alleen al het grote aantal 
verhuizingen binnen Anderen en wijzigingen in 
de bevolking van de afgelopen tien jaar 
bezorgen ons enorm veel werk,  en uw steun 
hierbij zou ons zeer welkom zijn. Mogen wij op 
uw steun rekenen?  
 
 
Stichting Vrienden van de 
Eexter Kerk 
  
Het wordt weer wat stiller in Eext... 
De Stichting Vrienden van de Eexter Kerk 
heeft met onmiddellijke ingang besloten 
voorlopig te stoppen met haar werkzaamheden 
ten behoeve van de kerk in Eext.  
Een reeds in augustus gemaakte afspraak 
voor het beschikbaar zijn van het kerkgebouw 
voor de Stichting Vrienden tijdens de kerst-
markt van 14 december wordt nu ontkend en is 
zodanig veranderd dat ons schriftelijk (door de 
kerkenraad) de toegang tot de kerk op die dag 
wordt ontzegd. 
 

Het ontgaat ons ten ene male waarom het niet 
mogelijk is om de tentoonstelling van doop-
jurkjes (kerstmarktcommissie/dominee) te laten 
samengaan met een voordracht van een zeer 
bekende dichter/schrijver (St.Vrienden).  
Ook de op de Gemeenteavond gedane nogal 
beledigende opmerkingen richting onze kant 
hebben ons tot dit zo moeilijke besluit 
gebracht. Jammer, maar helaas. Met de beste 
bedoelingen zijn wij aan de slag gegaan en 
hebben geprobeerd onze doelstellingen waar 
te maken. Voorlopig is daar een eind aan 
gekomen (alle optredens e.d. zijn inmiddels 
afgezegd); we hopen op betere tijden.  
Stichting Vrienden van de Eexter Kerk,  
p/a secretariaat Hoofdstraat 24, 9463 PC Eext. 
 
 
Hervormde Gemente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
 
Zondag 9 november 10.00 uur 
Heleen Nertens 
 
Zondag 16 november 10.00 uur 
Dhr. A. Weemstra 
 
Zondag 23 november 10.00 uur 
Ds. B. Janssens-Fennema 
Voleindigingszondag 
 
Zondag 30 november 10.00 uur 
Mevr. Steenhuis 
 
Eerste aanspreekpunt voor begrafenis of cre- 
matie is Ds. B. Janssens-Fennema  
te Hooghalen, tel. 0593-592427 
 
Op 14 december a.s. houden wij in de kerk van 
Eext een tentoonstelling van doopjurken.  
Wie er nog eentje heeft en dit nog beschikbaar 
wil stellen, graag even in verbinding stellen 
met de kerstmarktcommissie voor Anderen,  
Trijntje Reinders.   


