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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 96 mei 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. 

 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 

Oud papier. 

Zaterdag   9 mei  wordt het oud papier weer  
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur 
 
Dorpsbelangen (1) 
 
Tijdens de jaarvergadering hebben wij de 
vraag gekregen wat het beleid van de 
gemeente Aa en Hunze is omtrent aanschaf 
van een AED. Onderstaand bericht ontvingen 
van de gemeente: 
 
“Wij hebben veel vragen ontvangen over de 
aanschaf en de trainingen van een 
Automatische Externe Defilibrator (AED).  
Naar aanleiding van deze reacties hebben wij 
contact opgenomen met de Vereniging 
Hartveilig Drenthe (VHD). De VHD is opgericht 
om reanimatiehulp direct in de buurt te 
realiseren. Een groep van circa 10 vrijwilligers 
die bij elkaar in de directe omgeving wonen of 
werken, voorzien van een AED, bieden hulp 
aan slachtoffers met acuut hartfalen, op 
aangeven van de meldkamer ambulance-
dienst, direct in hun eigen omgeving (binnen 
een straal van circa 500 meter).  
Hiermee worden AED apparaten actief 
gemaakt, en wordt er hulp geboden aan 
slachtoffers in afwachting van ambulance-
dienst (hulp binnen de noodzakelijke 6 min).  
VHD heeft het initiatief genomen om een huis 
aan huis krant te verspreiden onder de 
inwoners van de gemeente Aa en Hunze.  
De kranten zullen in de maand april verspreid 
worden. Als gemeente ondersteunen wij VHD 
en binnenkort ontvangen bedrijven, instellingen 
en verengingen een enquête met daarin een 
aantal vragen over AED. 
 

 
 
Na deze inventarisaties wordt er een beleid 
ontwikkeld wat betreft AED.”  
 
 
Dorpsbelangen (2) 
 
Vluchtelingenwerk Aa en Hunze heeft ons 
gevraagd om onderstaand bericht in het 
Moesblad te plaatsen: 
 
“Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat op het 
adres Gevelakkers 6 een nieuw gezin is 
komen wonen. Dit gezin komt uit Burundi en 
ze hebben jarenlang met heel veel anderen in 
vluchtelingenkampen gewoond. 
Door internationale afspraken met de VN heeft 
de Nederlandse regering 500 mensen uit deze 
vluchtelingenkampen uitgenodigd om naar 
Nederland te komen. Er wonen 5 gezinnen in 
de gemeente Aa en Hunze. Vluchtelingenwerk 
Aa en Hunze begeleidt deze gezinnen. 
 
Op het adres Gevelakkers 6 wonen een 
moeder, Charlotte Wachawasame, met haar 
zoontje Franc, die bijna 7 is, haar zus Delaya 
en een neefje Pelesi, die bijna 8 jaar is.  
Het zal voor hen, maar ook voor u, wennen 
zijn. Ze spreken onze taal nog niet. Wij hopen 
dat ze zich snel op hun gemak voelen. En 
misschien kunt u daarbij een beetje helpen.” 
 
Waar vluchtelingenwerk nog naar op zoek is, 
is speelgoed voor de jongens. Heeft u speel-
goed dat geschikt is voor kinderen van 6 -10 
jaar over ? Breng dit dan naar Gevelakkers 6. 
 
Te hard rijden 
Regelmatig wordt er geklaagd dat er in 
Anderen te hard wordt gereden. Daarom 
hebben wij de politie gevraagd eens (vaker) in 
Anderen te komen controleren. 
U bent gewaarschuwd! 
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Dorpsvlag 
Als alles volgens planning verloopt dan wordt 
de dorpsvlag in de week van 18 t/m 22 mei bij 
u thuis bezorgd. Iedereen die al een vlag heeft 
besteld betaalt € 25,00 per vlag.  
Heeft u nog geen vlag besteld, dan kunt u 
alsnog bij Jan Kemker, Gevelakkers 21, een 
vlag bestellen. De kosten bedragen dan 
€ 30,00 per vlag. Het zou leuk zijn als iedereen 
tijdens het zomerfeest met de nieuwe 
dorpsvlag gaat vlaggen. 
 
  
Woonboerderij Anderen 
  
Deze maand is het een jaar geleden dat we de 
boerderij aan het Nijend betrokken. We kijken 
terug op een geweldig jaar waarin iedereen 
zijn plek heeft gevonden in Anderen. 
We hebben zoveel mogelijk geprobeerd ons 
gezicht te laten zien bij de activiteiten die er in 
het dorp zijn, zoals het Sinterklaasfeest, 
paardrijden en de oudejaarsborrel op de Brink 
op 31 december. 
Ook genieten we nog steeds van de prachtige 
omgeving van de boerderij en van Anderen en 
wordt er hard gewerkt aan de tuin. 
  
Om het 1-jarig bestaan van de boerderij te 
vieren hebben we op 6 mei een feestje 
georganiseerd. 
We hopen dat we het buiten kunnen vieren 
met stalend weer. 
 
 
VERKOOPEXPOSITIE BEELDEN EN 
SCHILDERIJEN IN GASTEREN 
 
Beeldhouw- en Schilderclub Gasteren, onder 
leiding van Lenneke Koster, houdt binnenkort 
een expositie. Beelden en schilderijen zullen 
worden geëxposeerd en tevens te koop 
worden aangeboden. Een belangrijk deel van 
de opbrengst hiervan wordt geschonken aan 
het Koningin Wilhelmina Fonds Kanker-
bestrijding, dat dit jaar 60 jaar bestaat. 
Het vertrek van Lenneke Koster uit Gasteren is 
aanleiding voor de verkoopexpositie, die zal 
worden gehouden op zaterdag 30 en zondag  
31 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. 
Belangstellenden worden van harte uitge-
nodigd die dagen een kijkje te komen nemen 
op het adres van de club: Oosteinde 20 in 
Gasteren.  
Info: Lenneke Koster tel. 0592-231495 

 
STICHTING  HISTORIE ANDEREN 
 
Aanwinsten voor onze bibliotheek in de 
afgelopen weken. 
J. Tonckens: Johannes Tonckens.  
De voormalige huisarts Tonckens uit Rolde 
heeft een boek geschreven over zijn groot-
vader en verdere familie.    
W.A.B. van der Sanden: Reuzenstenen op de 
es. De hunebedden van Rolde. 
Loon deur de jaoren hen. Een aanvulling op 
het eerder verschenen boek. 
M.A.W. Gerding e.a.: Geschiedenis van Vries. 
 
De boeken kunnen, evenals de overige delen 
uit onze bibliotheek, worden geleend. 
Voor donateurs kosteloos, voor niet-donateurs 
tegen een kleine vergoeding.  
 
 
AKC ’54 

Programma thuiswedstrijden AKC ’54 bij 
Oes Stee in Anderen 

Kom kijken tijdens de wedstrijden en moedig 
ze aan.  
 
9-5-’09 AKC ’54 D1 – DWA D1 10.00 uur 
9-5-’09 AKC ’54 E1 – Goorecht E1 11.00 uur 
9-5-’09 AKC ’54 C1 – Vitesse (Be) C1 11.15 uur 
 
16-5-’09 AKC ’54 F1 – SDO (S) F2 10.00 uur 
16-5-’09 AKC ’54 D1 – VDW-OLS D2 10.00 uur 
16-5-’09 AKC ’54 E1 – Hoogkerk E2 11.00 uur 
 
17-5-’09 AKC ’54/SPES(E) 2 – Club Brothers 2   
10.00 uur 
 
24-5-’09 AKC ’54/SPES(E) 2 – Hoogkerk 3   
10.00 uur 
 
 
Collecte 
 
In de periode van 4 tot en met 9 mei zal er 
voor de Astmafonds Ver. Nederland worden 
gecollecteerd door: 
Fennie Knijp en Anna Jobing. 
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Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Preekbeurten 

Zondag 10 mei 10.00 uur 
Mevr. Steenhuis-Muntendam 
 
Zondag 24 mei 10.00 uur 
Mevr. Steenhuis-Muntendam 
 
Zondag 31 mei 10.00 uur 
Pinksteren 
Dhr. B. Wiegman, Assen 
 
De kerkenraad 


