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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 95 april 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. 

 
 
Verhuisbericht 
 
Wij zijn verhuisd van Gevelakkers 6 naar de 
Rijksstraatweg 181a, midden in het centrum 
van Haren (tel. 050-5352086).  
We hebben 11 jaar heerlijk in Anderen ge-
woond, maar het was tijd voor vernieuwing. 
Ons huis in Anderen is door Woonborg 
toegewezen aan een moeder en haar 11-jarige 
dochter uit Burundi. Een verscheurd Afrikaans 
land. Zij krijgen asiel in Anderen. Wij hopen dat 
jullie hen met liefde in de gemeenschap zullen 
opnemen (en wie weet willen de bewoners van 
de Natuurwerkplaats aan het Nijend in het 
begin de tuin wel een beetje bijhouden?!).  
 
Paul, Yvonne en Sidney Kloek 
 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
 
Zondag 5 april is het Palmpasen. Net als vorig 
jaar is het de bedoeling dat de stok thuis ver- 
sierd wordt.  
Jullie worden om 10.30 uur in Oes Stee ver-
wacht.  
Vandaar gaan we vanaf ca. 11.00 uur lopen 
via de Gevelakkers naar ’t Loeg, met als eind-
punt Oes Stee.  
We vinden het erg leuk als er weer veel men-
sen komen kijken naar onze prachtige stokken.  
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 6 april gaan we een Paas-decoratie 
maken. Aanvang 09.15 uur in Oes Stee.  
Willen jullie een snoeischaar, mesje, potlood 
en, als je een lijmpistool hebt, meenemen? 
Voor al het andere materiaal wordt gezorgd. 
Deze ochtend wordt georganiseerd door: 
Jannie tel. 241503 en Martha tel. 242993. 
 

 
Collecte 
 
Collecte Nederlandse Hartstichting van  
12 t/m 18 april.  
Collectanten:  
Tineke Post en Annelies van Diepen. 
 
AKC ’54 
 
Programma thuiswedstrijden AKC’54 bij 
Oes Stee in Anderen 
Kom kijken tijdens de wedstrijden en moedig 
ze aan.  
11-4-’09  AKC ’54 C1 – Thrianta C2 11.15 uur 
Deze wedstrijd wordt misschien nog verplaatst 
naar zaterdag 18 april, zodat alle jeugdteams 
dan hun eerste thuiswedstrijd spelen. 
 
18-4-’09  AKC ’54 D1 – Asko D4 10.00 uur 
18-4-‘09  AKC ’54 E1 – DWA E1 11.00 uur 
18-4-’09  AKC ’54 F1 – Ritola F3 10.00 uur 
 
 
Paaseieren zoeken Oes Stee op 13 april 
Voor alle kinderen tot en met groep 8 uit 
Anderen en voor alle korfballers t/m de D’s van 
AKC ’54 is op maandag 13 april 2009,  
2de Paasdag, op het sportveld bij Oes Stee 
weer ons traditionele eieren zoeken. 
Komen jullie ook? Het begint om 11.00 uur. 
 
Pannenkoekentoernooi 
Op 13 juni aanstaande staat het Pannen-
koekentoernooi gepland. 
 
 
Luchtvaart 
 
Voor een avondje luchtvaart kunt u op vrijdag  
17 april 2009 terecht in Oes Stee. 
Aanvang 19.30 uur. 
Informatie bij G. van Veen tel. 241755. 
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Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten van de laatste periode 
Plattelandsvrouwen Anderen: een laatste deel 
van hun verenigingsarchief. Wij hebben  inmid-
dels het geheel geordend en bewerkt. 
Dorpsbelangen Anderen: ontvangen een deel 
van de oudere gegevens. 
Familie Komdeur: leerboeken v.w.b. landbouw-
onderwijs, geschiedenis en muziek. 
Familie Reinders van Oldend 18: documenten 
betreffende diverse streekplannen. 
Familie Meinders: een verzameling uitgeblazen 
eieren. 
Familie Boerma van ’t Loeg 6: 2 klappers met 
veel documenten over de plaatselijke jagers. 
Staatbosbeheer: enkele oudere kaarten. 
Alle schenkers hartelijk dank! 
 
In de eerste week van juni verschijnt er een 
zeer uitvoerig en prachtig boek over de 
veldnamen van Anderen, Anloo en Gasteren. 
Onder supervisie van Hans Elerie en Theo 
Spek, fotograaf Harry Cock en ontwerper 
Albert Rademaker belooft dit iets bijzonders te 
worden.  
De S.H.A. heeft aan dit boek een belangrijke 
bijdrage geleverd. Heel bijzonder is onze in-
breng, via met name Geert van Veen, over 
verongelukte vliegtuigen en  gevallen bommen 
tussen 1940 en 1945, met veel kaartmateriaal. 
In het volgende Moesblad komen wij op deze 
uitgave nog terug. 
 
GAVAS 
 
Ridders en prinsessen in Anloo. 
Zaterdag 14 maart kwamen vanaf ca. 18.30 u.  
ridders en prinsessen naar het Kasteel van 
Anloo aan de Brinkstraat. Zij bereiden zich 
voor op hun optredens die startten vanaf 19.00 
uur.  
De voorzitter van GAVAS opende de bijeen-
komst waarna alle ridders en prinsessen in de 
leeftijd van 3 t/m 12 jaar bezit namen van het 
podium voor de jaarlijkse gymnastiekuit-
voering. 
Eén prinses, vergezeld door zes koene kleine 
ridders vertoonden verschillende oefeningen 
die ridders lijken te gebruiken als warming-up 
voor een gevecht. Vooral de (schijn)gevechten 
met zwaard waren zeer vermakelijk voor het 
publiek.  
Daarna verzorgden lieftallige in het roze ge-
klede prinsessen en ridders in stoere zwart-
rode outfits in de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar 
voor een optreden met trampolinesprongen. 

De blauwe prinsessengroep met meiden van 9 
tot 12 jaar lieten mooie zweef-standen en 
sprongen op de balk en vanaf de kast zien. 
Het laatste nummer voor de eerste pauze was 
de macarena, een bekende dans die blijkbaar 
al enkele honderden jaren oud is. Na de pauze 
mochten de jongsten (3 tot en met 5 jaar) op 
voor hun laatste optreden van de avond. Vol 
enthousiasme dansten zij er op los en kregen 
na afloop een daverend applaus. 
Vervolgens toonden kinderen van groep 3/4/5/ 
acrogym en liet de blauwe prinsessengarde 
zien hoe er bij een middeleeuws kasteel werd 
touwtje gesprongen. Na een tweede pauze 
was groep 3/4/5 voor alweer de 4e keer aan de 
beurt. De kinderen toonden dat de ridders en 
prinsessen lenig zijn en goed uit de voeten 
kunnen op een langemat. Ter afsluiting 
sprongen de oudste meiden trampoline waarbij 
een enkeling met hulp van de gymleidster een 
salto maakte. 
Na afloop bedankte de voorzitter Ester van der 
Veen en alle andere mensen die GAVAS 
hadden geholpen met een bloemetje.  
De vereniging kan terug zien op een ge-
slaagde, gezellige avond. 
Naast gymlessen voor kinderen biedt GAVAS 
ook BBB/Pilates, fittness, hardlopen en 
skeeleren (start in mei) aan.  
Voor meer info: www.gavas.nl. 
 
 
Mededeling Kerkenraad-Vrienden 
van de Eexter Kerk. 
 
Op 23 februari jl. is er een bijeenkomst ge-
weest van de leden van de Kerkenraad en de 
Stichting Vrienden van de Eexter Kerk.  
Er is gepraat over wat er in de afgelopen tijd 
goed en verkeerd is gegaan. De Kerkenraad 
vindt het heel jammer, dat  met name op de 
Gemeenteavond van 20 oktober een aantal 
dingen is gezegd die niet gezegd hadden 
moeten worden: hiervoor excuses. Zand 
erover en opnieuw beginnen. De Kerkenraad 
wil graag dat de activiteiten van de Stichting 
Vrienden worden hervat en wil graag samen-
werken met de Vrienden voor het gemeen-
schappelijke goede doel: de Eexter Kerk. Daar 
gaan beide partijen voor, maken duidelijke 
afspraken en houden zich daar dan ook aan. 
Frank Alblas, scriba Kerkenraad.                                
Lous Bremmer, secr. Vrienden Eexter Kerk. 
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Vrouwenvereniging Anderen 
 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op maan-
dag 20 april in Oes Stee. Aanvang: 19.45 uur. 
Dhr. Sjirk de Boer uit Meppel zal deze avond 
over het Pieterpad vertellen. 
Verder zal het zomerprogramma worden  
besproken. 
 
Het bestuur 
 
Kunstproject OBS Anloo 
  
Van woensdag 15 tot en met vrijdag 24 april 
wordt er op de O.B.S Anloo een Kunstproject 
gehouden. Naast de gewone lessen wordt er 
op allerlei manieren veel aandacht aan kunst 
geschonken. Een aantal leerlingen gaat naar 
twee kunstenaars binnen de gemeente  Aa en 
Hunze, n.l. Yvonne Visser en Yvonne Weyer. 
Op school komen de kunstenaars Arie Fonk, 
Dinie ten Brink en Geke Hoogstins. Eén groep 
gaat een bezoek brengen aan het Grafisch 
Museum in Groningen en daar een workshop 
volgen. Op school komt de fam. Schuiling uit 
Eext les geven, evenals  creatieve ouders, 
grootouders en dorpelingen. Ook drie creatieve 
Assenaren dragen op school hun steentje bij. 
Jason Staal geeft dramatische expressie aan 
de onderbouw en de kunstenaars Joop Striker 
en Ineke Hekman maken met  leerlingen twee 
objecten.    
Op donderdagmiddag 23 april is er voor alle 
leerlingen, hun ouders en familieleden èn de 
inwoners van Anloo, Gasteren en Anderen een 
open “school” van 15.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen kan de werkstukken van de 
leerlingen bekijken en tevens wordt er koffie, 
thee, ranja en cake verkocht.  
Via een veiling wordt een viertal door leer-
lingen opgepimpte fietsen verkocht.  
Beeldhouwer Arie Fonk heeft de Stichting 
Wingurla in het leven geroepen. Deze stichting 
zet zich in voor betere leefomstandigheden 
voor daklozen, weeskinderen en demente 
ouderen in India. Twee keer per jaar gaat hij 
met enthousiaste Roldenaren naar India om 
daar mensen en kinderen te helpen.  
Voor € 45,00 kan één kind een jaar lang naar 
school in India.  
De opbrengst van de catering en fietsen gaat 
in zijn geheel naar de Stichting Wingurla en we 
hopen  dat enkele kinderen in India naar 
school kunnen gaan dankzij de verkoop. 
Op vrijdag 24 april wordt het Kunstproject afge-
sloten met een kunstpuzzeltocht in de omge-
ving van de school. 

Landschappelijke-, archeologische-, 
geologische- en historische reis 
naar Noordwest Spanje 
 
Onze dorpsgenoot Tom Reijers geeft regel-
matig HOVO-cursussen in Groningen. Onlangs 
is een cursus beëindigd die veel belangstelling 
genoot.  
Cursisten en andere geïnteresseerden kunnen 
mee op een 8-daagse geologisch-landschap-
pelijke reis naar het Cantabrische Gebergte in 
Noordwest Spanje van 11-18 juli a.s.  
De kosten zijn ongeveer €1085,00.  
Een volledig programma van de reis en 
achtergrondgegevens zijn te vinden op 
www.mpreizen.nl/geologie.  
Via die website kan ook geboekt worden. 
Desgewenst kan Tom aan geïnteresseerden  
een verdere toelichting geven via emailadres: 
tjareijers@hetnet.nl of  tel. 0592-241411. 
Dit is uw kans om zelf in het veld interessante 
fossielen te vinden en gesteenten te zien en te 
begrijpen.  
Mis deze kans niet! 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
Zondag 5 april 10.00 uur, Palmasen 
Dhr. A.Weemstra 
 
Donderdag 9 april 19.00 uur, 
Viering Heilig Avondmaal 
Ds. R. van Til 
 
Zondag 12 april 10.00  
Pasen 
Mevr. Reinders 
 
Zondag 19 april, geen dienst 
 
Zondag 26 april 10.00 uur 
Mevr. H. Mertens 
 
Zondag 3 mei, geen dienst 
 
Maandag 4 mei 19.15 uur 
Herdenkingsdienst 
 
Afscheid Ds. B. Janssens-Fennema 
Zondag 8 maart was er in de kerk van Eext 
een afscheidsdienst van Botty Janssens-
Fennema. 
Ze is 65 jaar en gaat met emeritaat. 
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Medewerking aan deze dienst verleende het 
kerkkoor Eext-Gieten. 
Vier jaar heeft ze deze Gemeente gediend. 
Veel lief en leed heeft ze met vele mensen die 
haar lief waren gedeeld. 
Ze had maar een gedeeltelijke baan, toch was 
ze geregeld hier in Eext, Anderen of Eexter-
zandvoort te zien. 
Ze gaf één keer per week in de Prins Willem 
Alexander-school catechesatie en aan de 
Zusterkring gaf ze leiding. Ze ging op huis-
bezoek bij mensen die haar nodig hadden, bij 
ziekte en rouwverwerking na een crematie of 
begrafenis. 
Ook bij de 4 mei herdenking hield ze een 
dienst vooraf. En niet te vergeten de start-
zondagen in september bij Botty thuis of in de 
tuin. En dan de kerstmarkten die veel 
gezelligheid brachten en goed verliepen. 
Ze heeft meer gedaan dan waar ze voor aan-
genomen was. 
Ze was goed in regelen en ze wist raad voor 
vele dingen. Ook niet te vergeten de zondagse 
eredienst! 
Tenslotte bedankte Ds. Lieuwe Giethoorn haar 
voor de vier jaren waarin ze zich heeft ingezet 
als predikante, waarbij hij haar creativiteit 
benadrukte en haar als cadeau een boek van 
de Groninger kerken aanbood. 
Verder werden haar verschillende cadeaus en 
bloemen aangeboden. 
Hierna was er koffie en kon men met een 
handdruk afscheid van haar nemen. 
Velen zullen haar missen. Wij willen haar 
bedanken voor het vele werk dat ze in die vier 
jaren verzet heeft. 
Nu zij met emeritaat is gunnen wij haar de rust 
die haar toekomt en hopen op een goede 
gezondheid.    
  
 
STICHTING STROOMDAL EXPRES  
 
De potgrondactie is dit jaar wederom een groot 
succes geworden. In de 3 dorpen Anloo, 
Gasteren en Anderen zijn heel wat zakken van 
40 liter verkocht. De netto-opbrengst bedroeg 
dan ook € 554,50. 
Langs deze weg willen wij U bijzonder hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage. Mede door uw 
bijdrage kunnen de beide schoolbusjes weer 
een tijdje vooruit. Ook willen wij de vrijwilligers 
bedanken voor hun actieve en/of onder-
steunende bijdrage voor en tijdens de 
levering.  
Onze bijzondere dank gaat uit naar 
Hoveniersbedrijf Smeenge uit Balloo die de 

potgrond voor een gunstige prijs ter beschik-
king heeft gesteld. 
KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens de 
Stichting Stroomdal Expres. 
 
 


