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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 129 -  februari 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 
 
03 febr.     : Klaverjassen 
06-11 febr.: Collecte Hersenstichting  
13 febr.     : Creatief Anderen 
15 febr.     : Proeverij Herberg van Anderen 
17 febr.     : Klaverjassen 
18 febr.     : Open huis St. Historie Anderen 
20 febr.     : Vrouwenvereniging Anderen 
22 febr.     : Jaarvergadering Dorpsbelangen 
02 mrt.      : Klaverjassen 
02 mrt.      :  Schaatsen in de Bonte Wever 
13 mrt.      : Modeshow te Eext 
17 mrt.      : Kinder- en jeugddisco 
17 mrt.      : Huiskamerconcert The Hype 
17 mrt.      : Nationale vrijwilligersdag 
16 mei       : High Tea te Anloo 
 
KLAVERJASSEN 
 
Inmiddels is de eerste klaverjasavond van 
2012 weer geweest. Het was erg gezellig,  
bij gebrek aan deelnemers uit Anderen mogen 
we nu naast enkele mensen uit Rolde ook al 
mensen uit Eext verwelkomen. Hier is 
natuurlijk niets mis mee, maar toch kan ik me 
niet voorstellen dat er niet meer mensen uit 
Anderen zijn die kunnen en willen klaver-
jassen. Dus een oproep om de volgende keer,  
3 februari, of de keer erop, 17 februari, toch 
eens een kaartje te komen leggen.  
We starten om 20.00 uur en streven ernaar om 
de 3 boompjes voor 23.30 uur te voltooien. 
Dus hopelijk tot ziens. 
 
Agenda klaverjasavonden: 
03 februari 
17 februari 
02 maart 
30 maart 
27 april 
18 mei 
Groeten, Roy en Derk 
tel. 06 -12329085 

  

Creatief Anderen. 
 
13 Februari gaan we aan de slag met de 
naaimachine, we gaan een tas maken. 
Wil iedereen die een naaimachine heeft die 
meenemen en ook knopspelden en een 
schaar. 
We beginnen zoals gewoonlijk om 09.15 uur    
in Oes Stee. 
Afmelden bij:  
Meintje Roede, tel. 241898 of 
Margriet Koops, tel. 350387. 
 

Collecte voor de Hersenstichting 
in de week van 6 tot 11 februari 
 
Urgentie 
Eén op de vier Nederlanders wordt getroffen 
door een hersenaandoening, met vaak zeer 
ingrijpende en blijvende gevolgen voor het 
totale functioneren. Er zijn nog vrijwel geen 
mogelijkheden om een hersenaandoening te 
voorkomen of genezen. 
 
Missie 
De hersenstichting helpt hersenaandoeningen 
voorkomen en genezen en wil ervoor zorgen 
dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven 
kunnen leiden. 
 
Algemene strategie 
Zoveel mogelijk te weten komen over de 
hersenen, zodat meer mensen geholpen 
kunnen worden.  
Kennis verzamelen, verdelen en delen. 
 
Invulling strategie 

 Subsidiëren van wetenschappelijk 
onderzoek door onderzoeksinstituten in 
Nederland en bestudering van externe 
bronnen d.m.v. deskresearch. 

 Vertaling van onderzoek naar relevante 
informatie voor belanghebbenden. 
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 Binnen het eigen wetenschappelijk 
onderzoek aandacht voor drie belangrijke 
aandoeningen door middel van een 
programmatische aanpak: beroerte, 
depressie en traumatisch hersenletsel. 

 Continue kennisdiffusie over deze en 
andere hersenaandoeningen. 

 Samenwerking met relevante partijen. 
 

Onze doelen 
Hersenen 

 Het publiek bekend maken met de werking 
van de hersenen. 

Gezonde hersenen 

 Een voorlichtingsprogramma over gezonde 
hersenen ontwikkelen en uitvoeren, 

Hersenaandoeningen 

 Door onderzoek bijdragen aan beter 
inzicht in de hersenen of hersen-
aandoeningen. 

 Informatie en advies geven aan patiënten 
en hun relaties. 

 Begrip kweken voor mensen met een 
hersenaandoening. 

 Gedetailleerde kennis verzamelen en 
delen over de tien belangrijkste 
hersenaandoeningen. 

 Werknemers met een opgelopen 
hersenletsel aan het werk houden. 

 Een plan voor ketenzorg voor chronische 
patiënten opstellen en uitvoeren. 

 Structureel contact opbouwen en 
onderhouden met de patiënten-
verenigingen. 

 Stappen zetten op weg naar een 
behandeling van patiënten met:  
- een beroerte (CVA) 
- een traumatisch hersenletsel 
- een depressie. 

 
Zelf heb ik een hersenbloeding gehad en voel 
me daarom betrokken bij dit onderwerp. 
Ik ben blij dat ik in zoverre heb kunnen 
revalideren dat ik nu aan deze collecte mee 
kan doen. 
Met vriendelijke groet, 
Judith Steenstra  
 

Vooraankondiging 
 

Alle kinderen en jongeren in Anderen, noteer in 
jullie agenda!  
Op zaterdag 17 maart a.s. zal er 's avonds een 
kinder- en jeugddisco worden georganiseerd, 
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
Verdere details volgen in het Moesblad van 
maart. 
Tot dan! SVA en CJA 

 

Vrouwenvereniging Anderen 
Maandag 20 februari is onze volgende  
bijeenkomst. De heer F. Takens zal dan dia’s 
vertonen van (oud) Rolde.  
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee. 
  
Modeshow te Eext 
Dinsdag 13 maart is de gezamenlijke avond 
met Eext. Er komt dan een modeshow.  
 
High Tea 
We organiseren onze High Tea op woensdag 
16 mei in de Homanshof te Anloo om half drie.  
Over het vervoer en het vertrek volgt nog 
nader bericht. 
 
Leden die zich nog niet hebben opgegeven 
voor de bijeenkomst te Eext of voor de High 
Tea kunnen dat nog doen bij: 
 Martha, tel. 242993.  

  
                                   
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten januari 2012: 
Fam. Speulman, Hagenend 1: een roomlepel 
en 2 oude lampen. 
 
Open huis op zaterdag 18 februari 2012 
Onder het genot van een gratis kopje koffie of 
thee bieden wij u tussen 10.00 en 16.00 uur 
het volgende programma: 
- het continu draaien van de film:  

“Anderen 1977-1981”; 
- een presentatie van een deel van de 

archeologische vondsten van  
Geert van Veen; 

- de mogelijkheid de schoolkrant “Nijs oet de 
Schepershof”1976-1985 te bekijken; 

- in fotoalbums bekende en onbekende 
dorpsgenoten te zien; 

- te bekijken welke informatie wij van uw 
woning en de bewoners hebben 
verzameld. Uiteraard geldt: hoe ouder uw 
huis, hoe meer gegevens!; 

- het is mogelijk, tegen een zacht prijsje, 
dubbele boeken en tijdschriften uit onze 
collectie aan te schaffen; 

- wij hebben ook dvd’s en video’s te koop; 
- verder kunt u ons misschien helpen met 

het oplossen van enkele problemen; 
- en uiteraard: praten met bestuursleden en 

bezoekers! 
       Wij zien u graag op 18 februari. 
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IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Gratis schaatsen in de voorjaarsvakantie 
voor alle donateurs van IJsvereniging 
Kleuvenveen. 
 
IJs en weder diendende 
 

Als er voor vrijdag 2 maart a.s. nog geen 
natuurijs is geweest,  is het de bedoeling dat 
wij gaan schaatsen op de kunstijsbaan de 
Bonte Wever te Assen. 
Vertrek vrijdag 2 maart zal zijn om  
09.30 uur vanaf de brink.  
Er kan geschaatst worden vanaf 10.00 uur en 
wij zullen rond 12.30 uur terug zijn. 
 

Opgave voor 26 februari  i.v.m. vervoer en 
begeleiding bij: 
Klaas Post :       tel. 242608 of  
Egbert Regien: tel. 243228 
 

Het bestuur. 
 
 

De Herberg van Anderen 
 
Beste dorpsgenoten, 

na vele weken van activiteiten voor onze deur 
in verband met de werkzaamheden aan de 
weg en achter onze deur in verband met de 
renovatie van ons hotel, willen we graag weer 
wat van ons laten horen. 
 
De renovatie heeft langer geduurd dan wij 
dachten, maar de kamers zijn nu gereed en 
erg mooi geworden. Hotel waardig. Het zijn 
mooie, leuke, knusse kamers. Groter konden 
we ze niet maken maar wel gezelliger en 
comfortabeler. 
 
We zijn dus helemaal klaar voor het nieuwe 
seizoen, ook met een mooie nieuwe kaart en 
nieuwe aangepaste wijnen. Kijk maar eens op 
onze site.( www.herbergvananderen.nl  ) 
Om de inwoners van Anderen kennis met onze 
kaart te laten maken gaan we een proeverij 
organiseren, speciaal voor onze dorpsgenoten 
uit Anderen. 
We willen een doorsnede van onze kaart in 
een 10 gangen proeverij de revue laten 
passeren op 15 februari voor de prijs van  
€ 35,00, inclusief een welkomstdrankje en een 
amuse . 
Als dit aanslaat willen we dit bij elke 
kaartwissel blijven organiseren, dus wie weet.  
Wel graag van te voren reserveren. 
 
Verder zijn we voor ons hotel op zoek naar nog 
twee representatieve personen die bij toerbeurt 

de ontbijten voor onze hotelgasten willen gaan 
verzorgen. Een ontbijtbrigade dus, van in totaal 
vier personen. 
Tijdens de ontbijten kunnen dan ook enkele 
huishoudelijke taken gedaan worden zoals 
bijvoorbeeld tafels indekken en glazen poleren.  
Het is bij toerbeurt, dus het kan ook af en toe 
eens op een zaterdag of een zondag zijn.  
In rustige tijden echter soms even niet. 
Mocht iemand interesse hebben of iemand 
weten, neem gerust contact op met Wilma. 
 

Als laatste hebben we een Valentijn  diner 
samengesteld op Valentijnsdag, 14 februari. 
Het menu hangt in ons menukastje naast de 
deur en staat ook op onze site. 
 
Voor nu weer een vriendelijke groet van  
Wilma en Harrij Creemers, 
De Herberg van Anderen. 
 

Huiskamerconcert:  
The Hype 17 naart 2012 
 

 

Op 17 maart komt de Haarlemse band  
The Hype een huiskamer concert verzorgen  
bij ons. 
De muziek van de Hype is sterk geïnspireerd 
door de muziek van de Beatles, The Beach 
Boys, The Byrds, Bob Dylan en The Kinks, 
naar Neil Young, Harry Nilsson, David Bowie 
en The Band.  
De nieuwste single, Follow The Sun van deze 
jonge band wordt momenteel zeer regelmatig 
gedraaid op Radio2 en 3FM. 
Dit jaar speelden ze nog op Eurosonic – 
Noorderslag. 
Kortom, een band waar we dit jaar zeker nog 
veel van gaan horen.  
Wil je bij dit bijzondere concert aanwezig zijn? 
 Kijk dan even op www.raphbode.nl hoe je 
plaatsen kan reserveren! 
Groet,  
Raph. en Ingrid 

http://www.herbergvananderen.nl/
http://www.raphbode.nl/
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Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Per 1 januari 2012 is de kerk van Eext 
samengegaan met de Jacobuskerk te Rolde. 
Eext is nu een wijkgemeente geworden van 
Rolde. 
De zondagse erediensten van Eext worden 
gehouden in Rolde. 
Bijzondere diensten kunnen nog gehouden 
worden in de kerk van Eext. 
 
Voor pastorale zorg is Ds. Hans Katenberg 
beschikbaar, tel. 243738. 
 
De kerkenraadsleden: Mevr. Adrie Vijlbrief, 
dhr. Hein Schipper en dhr. Geert Liebe gaan 
mee naar Rolde. 
Echter, na 40 jaar kerkenraadslid te zijn 
geweest stop ik er mee,  
Geesje Speulman. 
 
 

Dorpsbelangen (1) 
 
17 maart is het nationale vrijwilligersdag,  
onder de naam NL-doet, organiseert 
dorpsbelangen op deze dag 2 activiteiten.  
's Ochtends willen we zwerfvuil verzamelen in 
de omgeving van Anderen.  
Als afsluiting van de ochtend willen we graag 
het nieuw aangelegde pad voor de 
dorpsommetjes, langs de N33, openen.  
In het Moesblad van maart komen we hierop 
terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorpsbelangen (2) 
 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
Op woensdag 22 februari a.s. wordt de 
jaarvergadering weer gehouden. 
De aanvang is 20.00 uur en zoals gebruikelijk 
is, wordt de bijeenkomst gehouden in de 
Herberg van Anderen.  

Attentie!!!!! 

Als bijlage bij dit Moesblad treft u zowel alle 
relevante stukken voor de aanstaande 
jaarvergadering Dorpsbelangen aan, als de 
kaart van de op 15 februari a.s. te houden 
proeverij in de Herberg van Anderen. 

 
 

 


