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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 101 october 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. 

 
Open Dag 
 
Hallo oud dorpsgenoten 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor onze 
open dag, die wij houden op 10 oktober a.s. 
Jullie zijn van harte welke deze dag tussen 
10.00 en 16.00 uur. 
Wij hopen jullie dan te zien. 
 
Groeten Jans, Henriëtte & Marc Boerma 
 
Dorpsbelangen 
 
Uitnodiging 
De Oostermoertentoonstelling 2010 wordt  in 
Eext gehouden. Eind vorig jaar hebben wij een 
enquête gehouden, onder de inwoners van 
Anderen, of het dorp Anderen nog mee doet 
aan deze tentoonstelling. Het merendeel van 
de reacties hierop was positief  
 
Op 7 oktober a.s. gaat de Stichting Tentoon-
stelling Oostermoer de bewoners van de  
3 deelnemende dorpen informeren over onder 
andere de optocht en de versierde wagens.  
 
Om ook in Anderen een start te maken met het 
ontwerpen van een wagen en alles wat daarbij 
komt kijken, willen wij u uitnodigen voor een 
bijeenkomst op 21 oktober a.s. in Oes Stee, 
aanvang 20.00 uur.  
 
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel 
graag meedoen, geef dit dan even door aan 
Janna Speelman, Hagenend 3, tel. 243207. 
 
GAVAS 
 
Na de zomer werken aan uw conditie? 
In de sportzaal in Anloo kunnen dames en 
heren op de donderdagavond terecht voor 
fitness. We werken met verschillende appa-
raten: een hardloopband, een roeiapparaat,  
en sinds enkele maanden hebben we de 
beschikking over een crosstrainer, om uw 
conditie te verbeteren of op peil te houden.  

 
Daarnaast zijn er verschillende gewichtjes, 
halters en een apparaat voor de rugspieren 
om alle spieren sterker te maken. Na een 
warming-up werkt iedereen individueel zijn of 
haar programma af. Dit programma wordt 
telkens aangepast aan de vorderingen van de 
betreffende deelnemer. Voor dames die op 
een rustigere manier hun spieren willen ver-
sterken is er op de maandagavond de 
BBB/Pilates les. 
Voor beginnende lopers en gevorderde 
hardlopers bieden wij de mogelijkheid om in 
een groep onder begeleiding te lopen.  
Tijdens de lessen is er ook aandacht voor de 
warming-up, cooling-down, looptechniek en 
het voorkomen van blessures. Er kan ook 
gericht worden getraind voor wedstrijdlopen. 
Regelmatig nemen leden van GAVAS deel 
aan een 10 km-loop, de 4-mijl van Groningen 
of een (halve) marathon. Er wordt gelopen in 
de schitterende omgeving van Anloo.  
Voor meer informatie: www.gavas.nl 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Het komende winterseizoen kan er weer ge-
schaatst worden op de ijsbaan van De Smelt 
in Assen. Op vertoon van uw lidmaatschaps-
kaart op de volgende data: 
- zaterdag 17 oktober 2009 van 17.00 tot 
19.00 uur  
- zaterdag 28 november 2009 van 17.00 tot 
19.00 uur  
- maandag 28 december 2009van 17.00 tot 
19.30 uur                           
- zaterdag 20 februari 2010 van 17.00 tot 
19.00 uur  
Tot op heden is dit onder voorbehoud. Als er 
aan het gewest een groot toernooi wordt toe-
gewezen, kan dat aanleiding zijn voor een 
wijziging. Zie hiervoor www.knsbdrenthe.nl 
 
Muts en handschoenen verplicht. 
 
Het bestuur. 
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Vrouwenvereniging Anderen 
 
Op maandag 12 oktober a.s. is onze eerst-
volgende bijeenkomst. 
Annette van Zuylekom zal ons dan vertellen 
over Reiky. 
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee. 
 
Woensdagmiddag 21 oktober gaan we naar 
“Het Goed” in Veendam. Vertrek 13.00 uur. 
Hebt u zin om mee te gaan, bel dan even met 
Thallina, tel. 241330. 
 
Het bestuur. 
 
Cursus geologie 
 
Mededeling over de a.s. cursus “Introductie 
in de geologie”: ”Stenen kunnen spreken” 
in de Boerhoorn, Rolde. 
De cursus, voor het eerst aangekondigd in het 
vorige Moesblad, heeft inmiddels ruim vol-
doende belangstellenden getrokken, zodat hij 
zeker doorgaat vanaf woensdag 14 oktober tot 
en met woensdag 18 november, telkens van 
13.15 tot 16.00 uur. Aanmelding is nog steeds 
mogelijk bij de dienst Welzijn van de gemeente 
Aa en Hunze, mevrouw Grietje Paas,  
tel. 0592-245924, of per e-mail: 
paas@welzijnaaenhunze.nl. 
 
Het volgende is een samenvatting van de in-
houd van de cursus. 
Voor het begrijpen van landschapen op reis is 
enige kennis van de geologie behulpzaam.  
Die wordt nu aangeboden in de eerste van drie 
cursussen “Introductie in de Geologie” die 
onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen 
worden. Er wordt ingegaan op het ontstaan 
van de geologie. Het is een jonge wetenschap, 
een kind van de Verlichting en de Industriële 
Revolutie, met wortels die veel verder terug 
gaan. We raken kort aan het  menselijk gebruik 
van de aarde door de eeuwen heen. In de loop 
van de tijd zijn allerlei geologische  wetten, 
regels en kringlopen vastgesteld die worden 
besproken en uitgelegd. Dan worden de diver-
se hoofdgroepen gesteenten besproken waar-
bij we ons vooral met sedimentaire gesteenten 
zullen bezighouden. Daarin zijn structuren en 
texturen de “letters” van het “boek der aarde” 
dat wij willen leren lezen. Om ons daarin te be-
kwamen wordt een aantal oefeningen aange-
boden die facultatief thuis gemaakt kunnen 
worden en klassikaal besproken worden. 
Stenen kunnen spreken! Deze introductie-
cursus deel 1 met eigen syllabus van ruim 100 

pagina’s probeert dat duidelijk te maken. Op 
een (optionele) driedaagse excursie naar de 
Belgische Ardennen wordt alles gedemon-
streerd. 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 12 oktober a.s. gaan wij weer van 
start met onze “doemorgens” in Oes Stee, 
aanvang 09.15 uur. 
Wij maken deze keer een biedermeier in 
herfstkleur. 
Meenemen: schaal, mand of bloempot (plm.  
6 á 8 cm hoog en 18 á 20 cm. doorsnee). 
Kleine schaaltjes mag ook. Een mesje, blad 
van appelboom of beuk, eik e.d; bessen, 
lampionnetjes, rozenbottels, sedum, horten-
siabloemen en groen materiaal, klimop, 
conifeer en takjes met blad. 
Voor elke deelneemster is er een bos 
chrysanten en oase. 
Bij verhindering graag vóór vrijdagmiddag 
12.00 uur bellen naar Elsje, tel. 241970 of 
Trijntje tel. 242389. 
 
Toneelvereniging  
“De Vriendenkring” 
 
Het toneelseizoen begint deze maand weer. 
De toneelvereniging bestaat dit jaar 85 jaar. 
Daarom gaan we een revue op de planken 
brengen. 
De uitvoeringen zijn op 29 en 30 januari 2010. 
We willen u graag vragen om nu al op te even 
op welke avond u wilt komen. 
Misschien is er wel meer belangstelling nu we 
een revue gaan spelen. 
U kunt zich opgeven bij Coba Boer,  
tel. 243089. 
 
Oproep 
De toneelvereniging zoekt nog iemand die 
gitaar kan spelen.  
Graag melden bij Trijnie ten Cate, tel. 242886. 
 
Bestuur Toneel 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten. 
Fam. Liebe: enkele tondeuses. 
Fam. Meinders: een test, een hoorntje, 
gebruikt voor het afkrabben van de borstels bij  
het slachten van varkens.  
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Onze nevenlokatie, ons depot op Veenvoort 4, 
is voor een deel ingericht. 
Grotere voorwerpen, met name landbouw- en 
overig gereedschap hebben daar een plaats 
gevonden. Mocht u dus nog iets voor ons 
hebben, dan kunnen wij het daar plaatsen. 
Een bezoek aan het depot is mogelijk op 
afspraak. 
 
ANBO, Eext en omstreken 
 
De eerstvolgende rijbewijskeuring voor  
70-plussers is op zaterdag 10 oktober a.s. 
Vergeet niet van tevoren de vereiste formu- 
lieren van het Gemeentehuis te halen en om 
ochtendurine mee te nemen. 
Opgave bij: 
Hendrik en Zus Vedder, Dwarsakkers 7, Eext. 
Tel. 0592-261644 
 
Vrienden van de Eexter Kerk 
 
Zondag 11 oktober komt JazzICO. Het combo 
bestaat uit Hans Bruul, drums, Ruud Franken, 
basgitaar, Pim Mostert, gitaar, Ep Wesseling 
zit aan keyboard en Ralph Hogenbird speelt 
saxofoon. Zij spelen bekende en minder 
bekende jazz, blues en balads, zoals bijvoor-
beeld Tenor Madness (Sony Rollins), A Night 
in Tunesia (Dizzy Gillespie), Take the A Train, 
My funny Valentine en het nu zo toepasselijke 
Autum Leaves. 
JazzICO heeft als doel de nummers zo 
swingend en uniek mogelijk neer te zetten: 
veel improvisatie en spontaniteit. 
De Vrienden van de Eexter Kerk brengen deze 
jazzmiddag voor een heel breed publiek. 
Sommigen kunnen kennismaken met iets wat 
voor hen helemaal nieuw is, anderen gaan 
voor het feest der herkenning. Kortom, zowel 
jongeren als ouderen kunnen een fantastische 
muziekmiddag beleven. 
Deze middag begint om 15.30 uur, entree € 5,-  
inclusief koffie/thee met wat lekkers. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 11 oktober, geen dienst. 
 
Zondag 18 oktober 10.00 uur 
Mevr.Ds – oud predikante – Joke Vrijlandt, 
met medewerking van het zangkoor Eext –
Gieten. 

Tevens is het een startzondag, dit vieren wij 
na de dienst in het verenigingsgebouw te 
Eext. 
 
Zondag 25 oktober, geen dienst. 
 
Zondag 1 november 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens. 
 
Voor pastorele zorg, begrafenis of crematie: 
Ds. L.Broekman, Gieterveen,  
tel. 0599-648693. 
 
 
 


