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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 100 september 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. 

 
 
Vrouwenvereniging Anderen (1) 
 
Op zaterdag 22 augustus ontvingen we het 
droeve bericht dat onze voorzitter, Jantje Knijp- 
Speulman, was overleden. Ze mocht 69 jaar 
worden. 
We wisten dat ze ernstig ziek was, maar 
hadden toch gehoopt dat ze na de operatie op 
zou knappen. Dat ze nog wat tijd mocht 
genieten van alles wat haar lief en dierbaar 
was. 
Helaas, de laatste maanden bracht ze door in 
verpleeghuis “Anholt”, waar het steeds berg 
afwaarts ging. 
 
Jantje, een voorzitter die zich betrokken voelde 
en zo graag “haar Anderen” zo leefbaar 
mogelijk wilde houden. 
We zullen proberen dat zo goed mogelijk in 
onze vereniging voort te zetten. 
Jantje, bedankt voor alles. Je mocht slechts 
vanaf januari 2007 onze voorzitter zijn. 
We zullen je missen. 
 
Het leven neemt soms zonder mededogen. 
 
Jantinus, kinderen en kleinkinderen, héél veel 
sterkte gewenst. 
 
Het bestuur en leden. 
 
 
  
Zangkoor Anderen 
 
Zaterdag 22 augustus is Jantje Knijp-Speul-
man overleden. Jantje was voorzitter van het 
zangkoor Anderen. 
Wij wensen Tinus, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte. 
 
Het bestuur en leden van het zangkoor. 
 
 

 
IJsvereniging Kleuvenveen 

Oud papier 

Zaterdag 12 sept. wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg 
zetten. 
 
Het bestuur 
 
Collectes 6 t/m 12 september 

Kankerbestrijding K.W.F. 

Collectanten: Lammie Lesschen 
                      Wennie Boelens 
 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
Collectanten: Hiske Swieter 
                      Fennie Knijp 
 
Gevraagd: 
 
Een hulp in de huishouding voor 3 uur, om de  
twee weken in 2009, op Oldend 14. 
Vanaf jan. 2010, 4 uur per week op Nijend 4. 
Inlichtingen bij:  
Inge Schuddebeurs, Oldend 14, Anderen. 
tel. 06-41620235 
 
Vrouwenvereniging Anderen (2) 
 
Op maandag 21 september houden we onze 
eerste bijeenkomst. 
Geert van Veen zal ons een film laten zien 
over Anderen. 
Verder houden we vanaf 19.00 uur voor leden 
verkoop van overgebleven prijsjes en interes-
sante tijdschriften van de rijwielvierdaagse. 
Het programma begint om 19.45 uur in  
Oes Stee. 
 
Het bestuur 
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Stichting Tentoonstelling 
Oostermoer 
Eext, Anderen, Eexterzandvoort. 

 

Secretariaat: ’t Wit 2, 9463 TD Eext 

Tel. 0592 – 272219 
 
Beste dorpsgenoten, 
We hebben een prima bijeenkomst gehad met 
het bestuur van de overkoepelende Ooster-
moer tentoonstellingsvereniging en de vijf-
kamp commissie. Er is een basis gelegd voor 
een onvergetelijke Oostermoer feestweek in 
Eext volgend van jaar (13 t/m 18 juli 2010). 
We starten met de uitwerking, maar doen dat 
niet zonder jullie! Begin oktober organiseren 
we een informatiebijeenkomst voor alle 
belangstellenden uit Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort. Dit zal met name gaan over 
de straat- c.q. wijkindeling, de straatversiering 
en de bogen. Ook worden jullie tijdens de 
bijeenkomst geïnformeerd over de optocht en 
de versierde wagens. We kunnen nu al stellen 
dat jullie geen rekening hoeven te houden met 
een thema. Iedereen kan dus nu al nadenken 
over een mooie straat- en boogversiering 
waardoor Oostermoer Eext, Anderen en 
Eexterzand-voort er fantastisch uit komt te 
zien! 
Suggesties voor de feestweek zijn overigens 
op deze bijeenkomst ook van harte welkom. 
De uitnodiging hiervoor volgt begin september. 
 
 
 Stichting Historie Anderen. 

Aanwinsten van de laatste maand: 

Dhr. Gerry Boesjes: boek over de geschiede-
nis van Assen; 
Fam. K. Liebe te Rolde: naaldenkokers, pen-
nenkoker, haaknaald etc.; 
Fam. G. Liebe: bijltje, hakmes, olielampje, 
bietenkrabber; 
 

Jac. Heersema uit Gemert: tijdschrift Waar-
deel; 
Mevr. Vermeulen-Docter uit Hilversum: een 
flanellen hemd. 
 
Op verzoek van de Commissie Dorpsbelan-
gen Anderen houden wij ons bezig met het 
ontwerpen van het boekje dat als basis zal 
dienen voor de Dorpsommetjes van Anderen. 
Gerry Boesje heeft prachtige foto’s aan-
geleverd, welke door ons, voorzien van 
informatieve teksten, zullen worden verwerkt 
tot een, naar wij hopen, bruikbare tekst. 
Daarna zal Dorpsbelangen de verdere proce-
dure uitvoeren. 
 
Al geruime tijd worstelen wij met ruimtegebrek 
in Oes Stee. Kleinere voorwerpen worden 
opgenomen in de vitrine, boeken en documen-
ten in de metalen kasten, die uitpuilen van het 
vele materiaal. Grotere voorwerpen, een deel 
van de boeken en tijdschriften worden op de 
droge zolder geplaatst. Op zich een aardige 
oplossing. Bezwaar is dat dit gedeelte alleen 
via een vouwladder toegankelijk is, en dat iets 
grotere voorwerpen, zoals landbouwwerk-
tuigen e.d. er moeilijk geplaatst kunnen wor-
den. 
Gelukkig hebben wij, met name voor dat 
laatste, een oplossing gevonden. De familie 
Liebe, van Veenvoort 4, heeft de voormalige 
melkstal ter beschikking van de S.H.A. 
gesteld. Deze ruimte zal fungeren als opslag-
ruimte voor de grotere voorwerpen.  
Wij hopen dit depot op korte termijn te kunnen 
inrichten en in gebruik te nemen. Dit deel 
wordt afgesloten en zal alleen op afspraak te 
bezichtigen zijn. 
Alle boeken, kranten, documenten, papieren 
en kleinere voorwerpen blijven uiteraard in 
Oes Stee. 
Wij zijn de heer en mevrouw Liebe uiteraard 
zeer erkentelijk voor dit genereuze aanbod en 
wij hopen dat velen van u aan ons zullen 
denken! 
 
 
Cursus Geologie 
 
Op woensdag 14 oktober begint weer een 
cursus van dorpsgenoot Tom Reijers die door-
gaat tot en met 18 november, telkens in de 
Boerhoorn in Rolde, van 13.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden daarvoor kan bij mevrouw Grietje 
Paas van de dienst Welzijn Aa en Hunze,  
tel. 0592-245924. 
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Het onderwerp van de cursus is:  
“Introductie in de Geologie, deel 1”, waarin 
onder andere gesproken wordt over: 
 de plaats van geologie onder andere 

wetenschappen, 
 het ontstaan van geologie als zelfstandige 

wetenschap, 
 het tijdsbegrip in de geologie (en de 

archeologie), 
 de hoofdgesteentesoorten en hoe ze te 

herkennen, 
 de stratigrafie( = leer van de opeenvolging 

van gesteentelagen) en hoe die geïnter-
preteerd kan worden en 

 aspecten van paleogeografie en 
geologische interpretatie. 

 
Voor cursisten van deze en enkele andere 
cursussen (maar ook voor geïnteresseerden 
die niet aan de cursus kunnen deelnemen) 
wordt een driedaagse excursie georganiseerd 
op 30, 31 oktober en 1 november naar de 
Belgische Ardennen. Daar wordt het 
besprokene gedemonstreerd, maar er wordt 
ook aandacht geschonken aan de geschie-
denis, archeologie en cultuur van dat deel van 
België. 
Het volledige programma staat gepubliceerd 
op www.marcopoloreizen.nl/ardennen, en via 
die website kan ook geboekt worden. 
Desgewenst kan Tom Reijers toelichting geven 
(tel. 0592-241411). Het wordt een mooie 
cursus en excursie; een unieke kans die u niet 
voorbij moet laten gaan. 
Tot ziens op cursus en / of excursie. 
 
Tom Reijers 
 
AKC ’54 

Programma thuiswedstrijden AKC ’54 bij 
Oes Stee in Anderen 

Kom kijken tijdens de wedstrijden en moedig 
ze aan.  
 
5-9-’09 AKC ’54 C2 – DES (N) C1 10.00 uur 
 
12-9-’09 AKC ’54 D1 -  Spes (E) D1      10.00 uur 
12-9-’09 AKC ’54 E1 - Rodenburg E1   10.00 uur 
12-9-’09 AKC ’54 C1 - EKC 2000 C2    11.00 uur 
 
19-9-’09 AKC ’54 D1 - Korwi D1   10.00 uur 
19-9-’09 AKC ’54 E1 - Noordenveld E2 10.00 uur 
 
26-9-’09 AKC ’54 C1 - Asko C3          10.00 uur 
26-9-’09 AKC ’54 C2 - Halen C1            10.00 uur 

 
3-10-’09 AKC ’54 D1 – WSS D2     10.00 uur 
3-10-’09 AKC ’54 E1 – Asko E3     10.00 uur 
3-10-’09 AKC ’54 C1 – Vitesse (Be) C1  
11.00 uur 
 
10-10-’09 AKC ’54 C2 – Sparta (Ze) C1 
10.00 uur 
 
 
Activiteiten Stichting Vrienden van 
de Eexter Kerk. 
 
De activiteiten beginnen in het weekend van  
12 en 13 september. Tijdens de Culturele 
Uitdag van de Gemeente Aa en Hunze 
(zaterdag) en het Open Monumentenweekend 
(zaterdag en zondag) is er van alles te doen 
en te zien in de Kerk van Eext. 
Beide dagen een grote tentoonstelling met 
oude kaarten van Eext en omgeving, er staat 
een prachtig groot model (3.60m) van het 
Station Eexterhalte, gemaakt door Fokko 
Feenstra en Theo Maris met daar omheen 
allerlei attributen die bij een oud spoor horen: 
jas, pet, kniptang, spiegelei, kaartjes, oude 
dienstregelingen, enz. Ook zijn er bijzondere 
wandelstokken van bijzonder hout - elk met 
een eigen verhaal - gemaakt door Jaco van 
der Merwe uit Eext. Op zaterdag treedt het 
Popkoor Session op, 's Middags zijn er 
optredens van Didgeridooschool Barramundi 
met didgeridoo, hartsfluiten, klankschalen en 
zang. Beide dagen is de kerk open van 10 tot 
17 uur, toegang gratis. Verkoop van een 
heerlijk kopje koffie, thee, limonade en wat 
lekkers. Voor de kleinsten zijn er kleurplaten, 
waarmee zij ter plekke aan de slag kunnen.  
11 Oktober is er 's middags een optreden van 
jazzcombo JazzIco met zangeres.  
Op 1 november komt de bekende dichter/-
schrijver en oud Eexter Gerard Nijenhuis met 
vertellingen en gedichten. 13 December een 
geweldig optreden van het Barbershopkoor 
De Eastermoorsingers, samen met het koor 
van de Vrouwen van NU. In januari of februari 
komt prof.dr. Sible de Blauw vertellen over 
oude kerken Er zal dan ook bijpassende 
muziek zijn. 
Dit is in grote lijnen het programma voor de 
komende maanden. Meer nieuws vindt u te 
zijner tijd in 't Kraantie en de Schakel. 
Informatie of tips:  
Lous Bremmer, secr. Hoofdstraat 24, Eext,  
tel .264787, l.bremmer@hetnet.nl 
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Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 6 september 10.00 uur 
Dhr. H. Pater, Muntendam 
 
Zondag 20 september 10.00 uur 
Dhr. B. Wiegman, Assen 
 
Zondag 4 oktober 10.00 uur 
Mevr. Mertens, Roden 
 
Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg is: 
 
Pastor K. Broekman, Gieterveen  
tel. 0599 - 648693 of 
 
Ds. R.J. ten Have, Zuidlaren 
tel. 050 - 4091764 

   
 
 
 
 
 
 
 


