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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 92 januari 2009. 
 

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. 

 
 
Nieuwjaarswens 
 
De samensteller en bezorgers van het Moes-
blad wensen alle lezers een voorspoedig 2009 
toe. 
 
Oudjaarsborrel 
 
Langs deze weg worden allen die zich hebben 
ingespannen om ook dit jaar van de “Borrel op 
de Brink” weer een groot succes te maken, 
hartelijk bedankt! 
Degenen die het hebben gemist vanwege de 
mist hebben heel wat gemist. 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 

Oud papier. 

Zaterdag 10 januari wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Onze jaarvergadering zal worden gehouden op 
maandag 19 januari a.s. in Oes Stee. 
Aanvang 19.45 uur. 
 
Na de pauze gaan we verder met bingo. 
 
Het bestuur 
 
Verhuisbericht  
 
Bij deze willen wij al onze lidmaatschappen en 
donateurschappen opzeggen in verband met 
verhuizing naar Ekehaar 
Jans en Henriette Boerma. 
Ons nieuwe adres is: 
Kampweg 1, 
9454 PE Ekehaar  
 

 
Verhuisbericht 
 
Aan alle bewoners van Anderen. 
 
Wij gaan verhuizen per 1 februari 2009. 
Ons oude adres is:  
Gevelakkers 10, 9465 TT Anderen 
en ons nieuwe adres is: 
Oldend 19, 9465 TJ Anderen 
 
Bij deze zeggen wij onze lidmaatschappen niet 
op en wij willen graag deel uit maken van alle 
leuke activiteiten binnen het mooie dorp. 
 
We wensen iedereen een gelukkig en gezond 
2009! 
 
Groeten, 
 
Eddy & Irma Schepers 
Jesse en Sven 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 12 januari 2009 gaan we mozaïeken. 
Voor materiaal voor een spiegel of onderzetter 
wordt gezorgd. 
Wil je een dienblad of bijzettafeltje mozaïeken, 
dan moet je die zelf meenemen. 
Wil iedereen een stevige metalen hamer mee-
nemen? 
Ben je verhinderd of wil je nog iets doorgeven, 
dan kun je met mij contact opnemen, 
tel. 06-12274515 of per email: ellyvos@live.nl 
 
Elly Vos  
 
 
Kerstmarkt Eexter kerk 
 
Op 14 december jl, een fijne zonnige middag, 
hielden wij in Eext de Kerstmarkt, waaraan ook 
de buitendorpen deelnamen. 
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De markt en de tentoonstelling van doopjurken 
(in totaal 43 stuks) liepen heel goed, zodat er 
goed is verkocht. 
 
Er was een mand met inhoud, aangeboden 
door bakker Pots uit Rolde, die gewonnen kon 
worden. De winnaar hiervan was de heer 
Oosterhof uit Assen. 
 
Het verenigingsgebouw was gevuld met 
spullen die vrijwel allemaal verkocht zijn. 
In de kerk werd een grote collectie verschil-
lende doopjurken, met van ieder exemplaar de 
eigen geschiedenis, getoond. 
Het dochtertje van H.Kruit, Vesselkamp 26 te 
Eext was de gelukkige winnares van een pop 
met doopjurk. 
 
Robert Bos uit Groningen zorgde deze middag 
voor orgelmuziek. 
Zowel in de kerk als in het verenigingsgebouw 
werd koffie met koek geserveerd. Als men nog 
iets anders wilde gebruiken, dan kon men 
terecht bij café Centrum, waarmee wij het 
samen deden. 
 
Alles met elkaar een geslaagde middag! 
Wij willen dan ook al die mensen die geholpen 
hebben dit te doen slagen, heel hartelijk be-
danken. 
 
Ter afsluiting van deze middag heeft het zang-
koor van Anderen enkele liederen ten gehore 
gebracht onder leiding van Age Stiksma en 
begeleiding van Jac. Bolhuis. 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Zondag 11 januari 10.00 uur 
Ds. J. Lambers-Neis 
Drentse dienst 
 
 
Zondag 25 januari 10.00 uur 
Dhr. H. Weemstra 
 
Zondag 8 februari 10.00 uur 
Ds. B. Janssens-Fennema 
 
Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg bij 
begrafenis of crematie is: 
B. Janssens-Fennema,  
Hooghalen, tel.0593-592427 
 

Stichting Historie Anderen. 
 
Aanwinsten van de laatste twee maanden. 
Geertje Enting: 
Een deel van het archief van de Commissie 
Dorpsbelangen Anderen. 
Vriendenboek van een elftal reünisten uit 
Anderen en omgeving. 
Piet Kaan uit Annen: kopie van een verklaring  
uit het Gemeentearchief over het overlijden 
van meester Lambert HogenEsch uit Anderen 
in 1856, en de procedure over zijn opvolger. 
Geert van Veen: 
Kopie van distributiebonnen uit de periode 
1945-1948. 
Foto’s van geloofsbelijdenissen van zijn  groot-
vader en grootmoeder. 
Foto van oorlogstabak. 
Jan Boerma: 
Boekje: De financiële afwikkeling van de ruil-
verkaveling. 
Aantekeningen Paardenfonds ca. 1940-1943 
met waardebepaling. 
Handleiding bij Veeziekten. Boek. 
Starings Almanak 1917 met aantekeningen 
over dekgeld en stieren. 
Grote metalen knikker. 
Jans Boerma : 
Paardentuig, Aanaarder, Sloothaak, Planeet. 
Rein de Wilde: 
Aanvullingen en correcties op het boek. 
Oude knijptang, vermoedelijk van hoefsmid. 
Hooihaak. 
Jantje Knijp-Speulman: 
Aanvullingen en correcties op het boek. 
Dat laatste stellen wij erg op prijs, mede i.v.m. 
een eventuele herdruk van het boek. 
Dat bespaart ons erg veel werk en tijd! 
Mogen wij op uw medewerking rekenen? 
Alle goede gevers hartelijk dank! 
 
Toneelver. “De Vriendenkring” uit 
Anderen speelt:  
“Het uur van de waarheid” 
 
Het is al bijna weer zover dat de uitvoeringen 
van de toneelvereniging plaats gaan vinden. 
Er is de afgelopen maanden weer druk gere-
peteerd in Oes Stee. 
Deze keer een blijspel in drie bedrijven van 
Hans Holt en Adrie Kuik. 
Houdt u dus de volgende data vrij: 
vrijdag 30 en zaterdag 31 januari 2009 in  
Oes Stee te Anderen, aanvang 19.45 uur. 
Entreeprijs: € 3,50 (donateurs vrij). 
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Op beide avonden is er een verloting en 
muziek. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd, maar 
denkt u er wel aan zich op te geven want vol is 
vol. 
 
Kinderen uit Anderen (en omgeving) opgelet! 
Dinsdag 27 januari a.s. de generale repetitie 
van de toneelvereniging “De Vriendenkring” in 
Oes Stee om 19.00 uur. 
Wij nodigen jullie dan ook hartelijk uit voor dit 
avondje. En niet vergeten hoor !!!! 
 
Het bestuur 
 
 
GAVAS 
 
Wijziging lestijden voor de jeugd GAVAS 
 
De huidige groepsindeling van de jeugdleden 
van GAVAS is dit seizoen onevenredig 
verdeeld. De groep 7+8 is erg klein en biedt 
minder mogelijkheden in de lessen, 
bijvoorbeeld voor een aantal spelonderdelen. 
Het bestuur van GAVAS heeft daarom 
besloten om de groepsindeling enigszins te 
wijzigen. We begrijpen dat het misschien 
vervelend kan zijn als de lestijden en de 
groepssamenstelling gedurende het seizoen 
wijzigt, maar wij hebben gemeend om op deze 
wijze de lessen voor de jeugdleden het meest 
aantrekkelijk te houden.  
Deze wijziging van de lestijden is voorlopig tot 
de zomervakantie van toepassing. 
 
De lestijden zijn met ingang van 5 januari 2009 
 
15.15 - 16.15 uur vanaf 3 jaar + groep 1 + 2  
16.15 - 17.15 uur groep 3 + 4 + 5 
17.15 - 18.15 uur groep 6 + 7 + 8 
 
Het bestuur van GAVAS 
 

 
 
 
 


