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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 128 -  januari 2012 
 

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1
e
 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. 

 
 

Activiteitenagenda 
 
10 januari  : Creatief Anderen 
14 januari  : Oud papier 
14 januari  : Huiskamerconcert 
23 januari  : Vrouwenvereniging Anderen 
27 & 28 jan: Toneeluitvoeringen 
02 februari:  Cursus Tom Reijers 
18 februari:  Stichting Historie Anderen 
03 maart    :  Cursus Tom Reijers  

 
Nieuwjaarswens 
 
De redactie en bezorgers van het Moesblad 
wensen alle lezers een in alle opzichten  
voorspoedig 2012 toe. 

   
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 23 januari is onze jaarvergadering.  
In het zakelijke gedeelte kijken we terug naar 
het afgelopen jaar en komt de toekomst van de 
vereniging ook aan bod.  
Vanzelfsprekend hopen we daarbij zoveel 
mogelijk leden te kunnen begroeten. 
Daarna spelen we bingo. 
Aanvang om 19.45 uur in Oes Stee. 

 
Creatief Anderen 
 
Allereerst willen we iedereen een gelukkig en 
creatief 2012 wensen.  
Maandag 9 januari om 09.15 uur staan we 
weer klaar met koffie/thee en wat lekkers. 
Daarna willen we van stof geurzakjes maken in 
de vorm van uiltjes voor in de kledingkast of in 
de kamer. 
Willen jullie het volgende meenemen: 
-bedrukte oude lapjes (kleine stukjes zijn ook 
goed) 
-naaimachine, mocht je een lichtgewicht 
bezitten 
 

 
-verschillende kleuren garen 
-naald/schaar/spelden 
-en zonodig een leesbril 
  
Ben je verhinderd dan graag even afmelden  
bij Elly, tel: 06-12274151. 
Groeten van Judith en Elly 

 
Toneelvereniging 
“De Vriendenkring” 
 
Het is weer januari en dat betekent traditie 
getrouw de twee uitvoeringen van de toneel-
vereniging. 
Er is de afgelopen maanden weer druk 
gerepeteerd. 
We spelen dit jaar het blijspel “Een nei hotel op 
het darp”, geschreven door Herman van der A. 
De uitvoeringen zijn op vrijdag 27 en  
zaterdag 28 januari 2012 in Oes Stee. 
Aanvang 19.45 uur. Entree € 3,50. 
Op beide avonden is er een verloting. 
De jongeren die de basisschool hebben 
verlaten zijn ook op deze avonden uitgenodigd. 
Als u zich nog niet hebt opgegeven, wilt u dit 
dan doen bij: Coba Boer, tel. 243089. 
Want vol is vol!!! 
Basisschool kinderen uit Anderen en omgeving 
opgelet!!!  
Dinsdag 24 januari a.s. is de generale repetitie 
van de toneelvereniging in Oes Stee,  
aanvang 19.00 uur. 
Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor 
deze avond. En niet vergeten hoor! 
Namens de toneelvereniging 
“De Vriendenkring” 

 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier. 
Zaterdag  14 januari  wordt het oud papier 
weer opgehaald. 
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg. 
Het bestuur. 
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Huiskamerconcert 
 

Donderdag 4 augustus hield RTV Drenthe 
samen met Stichting Mont Ventoux de 
actiedag Groot Verzet tegen Kanker. 
Tijdens een live radio- en tv-uitzending van 
06.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds 
vanaf de Groenmarkt in Meppel stroomde het 
geld binnen via donaties, smsjes, verzoekjes, 
een veiling en acties die door mensen zelf 
waren opgezet. Daarbij werd o.a. spontaan 
een huiskamerconcert door de band Asman 
aangeboden. Daar heeft Ingrid op geboden en 
daarom hebben wij zaterdagavond 14 januari 
een huiskamerconceert van de Asser band 
Asman. 

Koffie vanaf 19.30 uur.  Aanvang 20.00 uur. 
Lijkt het je leuk om bij dit unieke concert 
aanwezig te zijn, reserveer dan snel, we 
hebben een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.  
  
Reserveren kan door het bedrag o.v.v. aantal 
personen en emailadres over te maken op  
ING rekening 1323808 t.n.v. RA Bode e/o  
I Knol  Anderen. 
De kosten zijn minimaal 10 euro p.p., inclusief 
koffie en een borrel en gaan volledig naar de 
Stichting Mont Ventoux, dus meer storten mag 
altijd.  
Je krijgt een bevestigingsmail. 
Meer info op www.raphbode.nl 
 

Cursus: De geschiedenis van de 
Archeologie, Prehistorie en 
Geologie 
 

Tom Reijers heeft deze succesvolle cursus 
eerder in Groningen en in Den Haag gegeven, 
en herhaalt hem dit jaar in Den Haag en in 
Zwolle.  Dan kan de gemeente Aa en Hunze 
niet achterblijven! Temeer niet omdat ook 
aandacht wordt gegeven aan hunnebedden 
binnen de gemeente gevonden. Daarom zal 
Tom deze cursus ook in de avonduren geven 
op de donderdagen 2 februari - 3 maart 2012. 
 
De cursus geeft een overzicht  
over de raakvlakken in de  
ontwikkeling van drie typische 
 ‘Verlichtings wetenschappen’  
en de rol die ze hebben  
gespeeld bij het reconstrueren  
van de ontwikkeling van de  
Europese mens.  
Bij de cursus hoort een 
syllabus van ruim 100 pagina’s.  
De cursus biedt een unieke 
kans om deze drie ’exotische’ 

wetenschappen in hun samenhang te leren 
zien.  
U kunt zich aanmelden bij de Stichting Welzijn 
Aa en Hunze, Brink 16, Gieten,  
tel. 0592 245925 of via 
www.welzijnaaenhunze.nl. 
 
Bij de cursus hoort, onder leiding van Tom 
Reijers, een optionele 9-daagse reis naar 
Noord-Spanje (met een eigen gedetailleerd 
syllabus),  om hetgeen geleerd is in werkelijk-
heid te zien.  
De reis is van 27 september t/m  
5 oktober 2012.  
Alle informatie over de reis staat op 
www.mpreizen.nl/archeologie, via welke 
website ook rechtstreeks (eventueel voorlopig) 
geboekt kan worden. 
 
 

Oudjaarsborrel 
 
Dat de borrel op de brink inmiddels een zeer 
gewaardeerde traditie is geworden bleek ook 
nu weer uit de grote opkomst en de gezellige 
sfeer. 
Allen die zich hebben ingespannen om dit 
weer mogelijk te maken, worden hartelijk 
bedankt!    
 

                                                            

Stichting Historie Anderen 
 
Bestuursmededeling: 
Tot onze spijt heeft Elvira Ardon, wegens haar 
moverende redenen, het bestuur verlaten. 
  
Ontvangen: 
Van Gerry Boesjes: Een cd-rom met foto's van 
Anderen. 
Van Reinder en Hilda Lesschen: een boekje 
met voorschriften van de Bescherming 
Bevolking. 
Van Flip Moerker uit Gasteren: 2 flessen 
schoolinkt, enkele stempels, 2 oude pennen 
van ganzeveren. 
Alle schenkers bedankt! 
  
Open huis 18 februari 2012: 
Als onze plannen worden gerealiseerd hopen 
wij de opgefriste versie van de dorpsfilm  
1979-1981 doorlopend te vertonen. 
Verder liggen er vele foto-albums ter inzage, 
en ook de schoolkrant van de 
Schepershofschool 1976-1985. 
Verder uiteraard de dossiers van alle woningen 
uit ons dorp. 
Volgende maand hoort u meer. 
                                                                 

https://mail.google.com/mail/u/0/www.raphbode.nl
http://www.welzijnaaenhunze.nl/
http://www.mpreizen.nl/archeologie

