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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 97 juni 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. 

 
 
Kopij voor het Moesblad 
 
Attentie!!!!! 
In verband met vakantie van Gert Olieman 
dient de niet per e-mail aangeleverde kopij 
voor de juli uitgave van het Moesblad te 
worden aangeleverd bij Mirjam en Ruud  
v.d. Houwen, Nijend 8, Anderen. 
Alle andere kopij kan op de gebruikelijke wijze 
via het emailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 
 
Verhuisbericht 
 
13 Mei j.l. zijn wij, Kornelis en Lammie Liebe- 
Geerling, verhuisd naar Rolde. 
Wij wonen nu aan de:  
Ziel 116, 9451 CW, Rolde. 
Hierbij zeggen wij alle lopende lidmaatschap- 
pen en donaties op. 
Een ieder is van harte welkom om een kijkje te 
nemen op ons nieuwe adres in Rolde. 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
De rijwielvierdaagse wordt dit jaar gehouden 
van 6 t/m 11 juli. Ook Anderen wordt weer 
aangedaan. Dit keer is de opzet wat anders. 
De fietsers komen maandag- t/m donderdag-
avond, dinsdag overdag 40 km, donderdag de 
kindervriendelijke tocht van 30 km. en vrijdag 
overdag 40 km. Een druk programma dus. 
We hebben toegezegd met een kraam op de 
Brink te gaan staan, dus we gaan er voor! 
 
Woensdag 3 juni gaan we vanaf 13.30 uur 
kadootjes inpakken bij Thallina. 
 
We gaan nog knijpertjes bakken. Datum en tijd 
wordt nog bekend gemaakt. 
Wie zin heeft om ons bij te staan, op wat voor 
manier dan ook, laat het even weten aan 
Thallina, tel. 241330. Bii voorbaat dank. 
  
Het bestuur  

 
 Stichting Historie Anderen. 
 
Aanwinsten laatste periode. 
J. Heersema te Gemert: Exemplaren Nieuwe 
Drentse Volksalmanak. 
Mevr. Hollander: een sigarettendraaier en een 
wasknijper. 
R. Lesschen en H. Groote: zangboekjes en 
een worstmachine. 
J. Reinders Oldend 18: krantenknipsels. 
J. Scholtmeijer: een neusklem voor rundvee. 
 
Veldnamenfestival te Anloo. 
Als u dit Moesblad ontvangt is het veldnamen-
festival te Anloo nog in volle gang. 
Alle activiteiten tijdens de week van 2 t/m 7 
juni heeft u in de thuis bezorgde brochure 
kunnen nalezen. Mogelijk hebt u, of bent u dat 
nog van plan, meegedaan aan een of meer 
onderdelen.. 
Het boek “ Van Jeruzalem tot Ezelakker” is 
een prachtwerk geworden.  
Wij zijn erg ingenomen met onze bijdrage aan 
het geheel. 
Zeker de moeite van het aanschaffen waard! 
 
Een bijzonder aanbod bij een uniek project. 
Onder de titel “ Mijn Drenthe! De historische 
canon in 50 vensters “ verschijnt in 
oktober 2009 bij uitgeverij Van Gorcum te 
Assen, een prachtig overzicht van de  
50 hoogtepunten uit de Drentse historie.  
Het betreft hier een project van het Drents 
Archief, het Drents Plateau en de Drentse 
Historische vereniging. 
De 50 vensters worden in historische volgorde 
gepresenteerd, met illustraties in een 
tijdbalk, met een pakkende tekst en daarbij  
1 tot 3 afbeeldingen. 
Daarnaast worden 25 historische anekdotes 
opgenomen. 
Tevens vindt u in het boek een beschrijving 
van 5 dagvullende historische fietstochten, 
met kaartjes en een routebeschrijving. 



 2

Bovendien treft u achterin het boek een groot 
aantal tips aan aangaande de Drentse 
geschiedenis,  te raadplegen boeken en tijd-
schriften, lidmaatschappen van historische 
verenigingen en musea. etc. 
 
De winkelprijs voor dit boek bedraagt vanaf 
oktober: € 9,95. 
Dit prachtige boek mogen wij u, evenals de 
andere historische verenigingen in Drenthe, 
aanbieden voor de bijzonder lage prijs van  
€ 3,-. Voorwaarde is wel dat wij minimaal 30 
exemplaren afnemen. 
Wij gaan er van uit dat wij dit aantal wel zullen 
halen. 
Mocht u belangstelling hebben voor de 
historische canon van Drenthe, dan kunt u het  
boek bestellen bij: 
Age Stiksma, Nijend 3, tel. 242258 of via      
a.stiksma@hetnet.nl en 
Geert van Veen, Gevelakkers 34, tel. 241755. 
Bestellen is mogelijk tot uiterlijk 15 augustus.  
Daarna wordt de prijs 9,95 euro. 
U betaalt bij ontvangst van uw exemplaar! 
 
AKC ’54 

Programma thuiswedstrijden AKC ’54 bij 
Oes Stee in Anderen 

Kom kijken tijdens de wedstrijden en moedig 
ze aan.  
6-6-’09 AKC ’54 C1 – Elko C2 11.00 uur 
6-6-’09 AKC ’54 F1 – Stadskanaal’74 F2 
11.00 uur. 

Pannenkoekentoernooi 

Op zaterdag 13 juni wordt het Pannenkoeken-
toernooi gehouden. Er hebben zich 34 teams 
ingeschreven. 
De eerste wedstrijden beginnen om 10.00 uur 
en we verwachten dat de prijsuitreiking rond 
14.30 uur zal plaatsvinden. 
Het volledige programma is te vinden op de 
AKC website: www.akc54.myweb.nl  
Een pannenkoekentoernooi is geen pannen-
koekentoernooi zonder ………. 
Tussen de middag zijn er volop pannen-
koeken, soep en andere lekkernijen verkrijg-
baar. 

TT baan 

Zaterdag 27 juni wordt er weer geracet op het 
TT-circuit. Op maandag- en dinsdagavond,  
29 en 30 juni, zullen we weer de handen uit de 
mouwen steken om de tribunes rond de  

TT-baan schoon te maken. We willen alle 
leden en ouders van (jeugd)leden verzoeken 
mee te helpen deze 2 avonden. Ook niet-
leden zijn welkom om ons te helpen. Houd 
beide avonden vrij zodat we met een grote 
groep mensen deze klus kunnen klaren.  
We vertrekken om 18.15 uur vanaf Auberge  St. 
Hubert. Tip: neem een bladhark mee, dit werkt 
gemakkelijker dan een hark met vaste tanden. 
 
Onderlinge sportavond GAVAS  
22 juni. 
 
De onderlinge sportavond voor de jeugdleden 
van gymvereniging GAVAS uit Anloo is 
verschoven naar maandag 22 juni.  
Dit vanwege de schoolreis van de groepen  
7 en 8 van de O.B.S. Anloo op 15 juni.  
Tijdens de sportavond werken de jeugdleden 
de atletiekonderdelen hardlopen (sprint), 
hoogspringen, verspringen en bal gooien af. 
Per groep strijden de jongens en meiden 
tegen elkaar. Na de atletiekonderdelen volgt 
de jagersloop.  
De onderlinge sportavond begint om 18.30 uur 
en wordt gehouden op het sportveld achter de 
O.B.S. Anloo. 
Het bestuur van GAVAS nodigt u uit om te 
komen kijken en de jeugdleden aan te 
moedigen. 
 
Boermarke Anderen 
 
De Boermarke is weer van plan om, voor alle 
inwoners van Anderen, de jaarlijkse busreis te 
organiseren. 
De reis zal onder andere naar het Friese 
Marrum gaan. De plaats is vooral bekend van 
de spectaculaire reddingsactie van ruim 200 
“dobbe”-paarden, welke door de plotseling 
stijgende Waddenzee waren ingesloten. 
De reis is gepland op 21 juli 2009, vertrek om  
08.00 uur, noteer deze datum alvast in uw 
agenda! Nader bericht volgt. 
Opgave kan alvast bij: 
Geert Liebe, tel. (0592) 241503. 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 14 juni 10.00 uur 
Mevr. Steenhuis 
 
Zondag 28 juni 10.00 uur 
Mevr. Reinders 


