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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 102 november 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   14 Nov.  wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 
Oud & nieuw valt in november  
 
Wij, Gerald en Pauline, zijn oud nieuws na  
23 jaar Anderen, waarvan 2 jaar Veenvoort en 
21 jaar Gevelakkers.  
Mooie jaren met  - dorpsbelangen, zomerfeest, 
sport & spel, neutie schieten, jacht, boomhut-
ten bouwen, toneel, Oostermoertentoonstel-
ling, naar school met een busje, gezellige ver-
jaardagen, motorrijden,  een huis vol met oud 
& nieuw - en nog veel meer. Anderen is een 
gastvrij dorp voor alle nieuwe inwoners. Dat 
hebben we in al die jaren ondervonden.   
Maar wij hebben gekozen voor een nieuwe 
fase in ons leven en gaan 16 november naar 
een zonnig land ‘even verderop’ verhuizen: 
Spanje en dan mogen we meteen het 
predikaat ‘Spanjaarden’ ontvangen in plaats 
van Moeshappers. 
 
Nieuw zijn  wij, Jan en Agnes, die nu Gevel-
akkers 7 gaan bewonen. Voor diversen van 
jullie geen nieuwe gezichten. Jan heeft immers 
een 20-tal jaren geleden een jaar aan 
Veenvoort gewoond. Daarnaast fiets, wandelt, 
rijdt Agnes vaak in en om Anderen. Dan weer 
met de honden, dan weer met paarden.  
Wel NIEUW aan de Gevelakkers. Voor ons 
een kans om heerlijk ‘buiten’ te wonen. Sinds 
januari ‘93 werken we in onze zaak. Zeven 
dagen per week zijn we daar te vinden, des te 
meer hopen we te genieten van de Anderense 
rust. Eerst gaan we nog wat klussen, dus duurt 
het nog een paar maandjes voor we 
daadwerkelijk aan de Gevelakkers komen 
wonen.   

 
 
Allemaal redenen om nu alvast ‘oud & nieuw’ 
met jullie te vieren! 
Graag nodigen we jullie uit op zondag 15 Nov.  
op Gevelakkers 7, tussen 15.00 en 19.00 uur. 
Jullie zijn van harte welkom voor een borrel 
om de saamhorigheid in Anderen eer aan te 
doen! 
 

 
Jan, Gerald, Agnes & Pauline 

 
Sinterklaas komt in Anderen op 
zaterdag 21 november 
 
Nog even en Sinterklaas komt ons land een 
bezoek brengen. Ook Anderen staat op zijn 
lijstje. Zaterdag 21 november zal de Sint in 
Oes Stee zijn. Het is dan natuurlijk leuk als er 
veel kinderen op hem staan te wachten. 
Willen alle kinderen, ouders, en andere 
belangstellenden om 14.45 uur aanwezig 
zijn.  Sinterklaas vindt het fijn om cadeautjes 
te geven, maar hij vindt het ook erg leuk om 
mooie tekeningen te krijgen. Dus doe je best! 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen.  
 
Boermarke Anderen 
 
Jaarvergadering op woensdag 9 december 
om 20.00 uur in Auberge St. Hubert. 
Agenda volgt. 
 
Het bestuur. 
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Vrouwenvereniging Anderen 
 
Woensdag 11 november gaan we een bezoek 
brengen aan de nieuwe Wedeka kringloop- en 
milieuwinkel in Veendam. 
We krijgen een rondleiding en er bestaat 
gelegenheid om overbodige spullen en kleding 
af te geven. 
Als u nog mee wilt en zich niet hebt op-
gegeven, laat dat dan even weten aan 
Thallina, tel. 241330. 
Vertrek 13.00 uur. Nader bericht betreffende 
het vervoer volgt. 
 
Vrijdag 27 november hebben we met de Boer-
marke een gezellige avond. 
Het gezelschap “Twee recht, twee averecht”, 
zal deze avond verzorgen. De recensies zijn 
goed! 
Alle volwassenen uit Anderen zijn welkom.  
Eigen bijdrage € 10,- per persoon, all in. 
In Oes Stee, aanvang 20.00 uur. 
Opgave is mogelijk vóór 22 november bij: 
Thallina Udding, tel 241330 en 
Geert Liebe, tel. 241503. 
 
Ons kerstfeest vieren we op donderdag 
18 december. Het is de bedoeling dat we voor-
af weer een broodmaaltijd houden. 
Nadere mededelingen hierover komen in het 
Moesblad van december. 
 
Het bestuur.  
 
 
Woonboerderij Anderen. 
  
We wonen en werken nu 1.5 jaar aan het 
Nijend in Anderen. In deze periode is er diver-
se keren overlegd met buurtbewoners en 
andere belangstellenden uit Anderen.  
Op woensdag 25 november willen we weer 
een avond organiseren voor belangstellenden. 
We willen graag vertellen hoe het ons bevalt in 
Anderen. Ook zouden we graag willen horen 
wat de bevindingen zijn van de buurtgenoten 
en eventueel andere belangstellenden. 
  
Tips, ideeën, suggesties of eventuele klachten 
kunt u ook kwijt op deze avond. Iedereen is 
van harte welkom om 19.30 uur in de Natuur-
werkplaats achter de boerderij (NIjend 8a). We 
hopen deze avond uiterlijk 21.00 uur af te 
sluiten. 
 
 

 
Stichting Vrienden van de Eexter 
Kerk. 
 
Zondag 1 november komt Gerard Nijenhuis. 
De in Gieten geboren Nijenhuis schrijft "zijn 
hele leven lang" in 't Drents en Nederlands. 
Voor zijn boeken en vele gedichten kreeg hij 
de Culturele Prijs van de Provincie Drenthe. 
Hij is één van de oprichters van de 
Schrieverskring en mede op zijn initiatief werd 
het blad "Oeze Volk" opgericht. Jarenlang 
heeft hij het veel beluisterde programma 
"De mooie kamer" voor RTVDrenthe gepre-
senteerd. 
Gerard Nijenhuis schrijft over de natuur, over 
mensen, over stamppot moes, z'n ouders. 
Nijenhuis is een "mensenmens", geboren in 
Gieten. Hij heeft lang in Eext gewoond. 
Wij zijn heel blij, dat hij zijn destijds gedane 
belofte heeft gehouden: ik kom graag voor de 
Vrienden van de Eexter Kerk (nog eens) naar 
Eext: verhalen vertellen, gedichten lezen. 
Een feest der herkenning voor velen, een 
prettige kennismaking voor anderen: zondag  
1 november, 15.30 uur. Toegang, zoals altijd, 
5 euro, inclusief een kopje koffie, thee en wat 
lekkers. 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en eexterzandvoort 

Kerkdiensten in de Ned. Herv. Kerk te Eext. 

 
Zondag 1 november 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens 
 
Zondag 8 november 
Geen dienst 
 
Zondag 15 november 10.00 uur 
Mevr. T.Steenhuis 
 
Zondag 22 november 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens 
Herdenking overledenen 
 
Zondag 29 november 10.00 uur 
Ds. L.Giethoorn 
Viering Heilig Avondmaal 
 
De kerkenraad. 
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Kerststerrenactie 2009 Gavas 
 
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
gymnastiekvereniging GAVAS ook dit jaar 
weer de kerststerrenactie. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de gymnastiek-
vereniging waarvan de leden uit Anderen, 
Anloo en Gasteren wekelijks in Anloo gymles 
krijgen. Het geld wordt besteed aan o.a. 
nieuwe materialen en de jaarlijkse gym-
uitvoering.  
Om minder afhankelijk te zijn van weers-
invloeden en om aan de juiste vraag te kunnen 
voldoen hebben, maken wij weer gebruik van 
een bestelformulier.  
Dit formulier wordt in week 46 rondgebracht in 
Anloo, Anderen en Gasteren. 
In week 47 (17 t/m 22 november) komen wij 
uw bestelling ophalen of u mag uw bestelling 
mailen naar info@gavas.nl 
De kerststerren en/of hyacinten worden op 
zaterdagmorgen 12 december tussen 09.30 
en 11.00 uur bij u thuis bezorgd. 
 
Het bestuur van GAVAS 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Canon van Drenthe: de afgelopen maand heb-
ben wij 40 exemplaren bij u mogen afleveren. 
Dat was een uitstekend resultaat. Bedankt 
voor uw bestelling! 
Depot SHA op Veenvoort 4: de afgelopen 
weken hebben wij een aantal voorwerpen 
overgebracht van de zolders van Oes Stee 
naar ons depot. Dat begint nu al behoorlijk 
gevuld te raken. 
Aanwinsten: 
Fam. K.Liebe via fam. G.Liebe: Een aantal 
boekjes en schoolboekjes. 
Fam. Meinders: een klontjestang. 
Fa. Reinders van Oldend 18: een boek Assen. 
Basisschool Anloo via mevr. Steen-Huting: 
boekje over koningin-regentes Emma. 
Nageslacht fam. Huizing van Nijend 5: 
Een grote partij boekjes, documenten over de 
tweede wereldoorlog, de periode die daaraan 
voorafging, de periode 1945-1950, veel 
brieven van jongemannen uit Anderen die voor 
de Arbeidsdienst in Duitsland gedwongen 
werkzaam waren, enz. enz. 
 
Mededeling (1) 
 
Geachte inwoners, 
Ik wil me even voorstellen en iets mededelen. 

Ik heet Ray Michael Clarke, geboren 01-02-
1966 te Portsmouth. 
Ja, ja, geboren Engelsman en ben er zeer 
trots op dat ik nu officieel inwoner mag zijn 
van dit dorpje Anderen en woon nu samen 
met Derk Oostra op de Gevelakkers nr. 17. 
Ja volk, ben er erg blij mee en trots op. 
Groetjes, 
Ray. 
 
Mededeling (2) 
 
Klaverjassen in Anderen 
Ik wil graag een klaverjasclub in het dorp 
Anderen oprichten. 1 maal per maand. 
Wie er belang bij heeft mag zich opgeven bij 
het volgende nr.: 06-12329085. 
De bedoeling is 10 maal in het jaar spelen. 
Nadere informatie volgt. 
Wie heeft er zin om te klaverjassen? 
Leuke prijzen! 
Leuke avond!  
Leuke sfeer! 
En natuurlijk veel geluk en plezier! 
Groetjes, 
Ray. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 9 november staat scrapbook/collage 
maken op het programma.  
Zoals gewoonlijk  starten we om 09.15 uur. 
Wil je zelf tijdschriften, een schaar en verf-
kwast meenemen? 
Ook kun je een foto als uitgangspunt nemen 
zoals in onderstaande foto. 

Voor vragen en afmelden kun je Elly bellen op 
nummer 06-12274151. 


