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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 109 juni 2010. 
 

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. 

 
 
Stichting Volksvermaken Anderen   
  
Vrijdagavond 4 juni is het zover, dan gaat het 
jaarlijkse zomerfeest weer van start. 
We beginnen met het klootschieten en bingo. 
Zaterdagmiddag is de kindermiddag met 
spelletjes en de playbackshow.  
Denken jullie aan de tekeningen !!!! Graag 
inleveren bij Coba. 
Dan volgt de avond met spelletjes en aan-
sluitend een gezellig feest in de Auberge met 
de karaoke. 
Op zondagmiddag gaan we weer verder met 
onze zeskamp en tegen 18.00 uur volgt de 
uitslag . 
De patatkraam is aanwezig dit weekend en wel 
op zatermiddag vanaf 17.00 uur en zondag-
middag vanaf 13.00 uur. 
Namens het bestuur wensen wij iedereen een 
heel gezellig en sportief weekend. 
                                       
Het Bestuur. 
 
 
Onderlinge sportavond jeugdleden 
GAVAS op 21 juni 2010 
 
Het bestuur van GAVAS nodigt iedereen uit 
voor de onderlinge sportavond op 21 juni. 
De jeugdleden vinden het leuk als u komt 
kijken en hen komt aanmoedigen. 
De lessen voor de jeugd (middag) en de les 
BBB/Pilates komen te vervallen op die dag. 
De start van de onderlinge sportavond is  
om 18.30 uur op het sportveld achter de  
O.B.S. Anloo.  
 
De onderdelen zijn: sprint, hoogspringen, 
verspringen, bal gooien en de jagersloop. 
 
De laatste les voor de zomervakantie is op  
5 juli. Ester verzorgt dan voor elke groep een 
speciale activiteit. 
 
Het bestuur van GAVAS 

 
 
Vrouwenvereniging Anderen  
 
We gaan 9 juni fietsen. We bezoeken Vries en 
Zeijen. 
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Brink. 
Vertrek auto om 09.45 uur. 
Wie nog mee wil kan zich nog aanmelden. 
 
 
Dorpsbelangen Anderen (1) 

Aanleg knooppunt aan de Hagenbrink van 
start  

Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa kent sinds 2004 een "Levend 
bezoekersnetwerk". In plaats van één centraal 
bezoekerscentrum zoals de meeste nationale 
parken hebben, heeft de Drentsche Aa een 
netwerk van toegangspoorten, knooppunten 
en informatiepunten verspreid over het gebied.  
 
Voor de ontwikkeling van het Levend 
bezoekersnetwerk worden op verschillende 
plaatsen in het landschap zogeheten 
knooppunten aangelegd. Op deze punten 
kunnen bezoekers hun auto parkeren en hun 
weg te voet of per fiets afleggen. Daarnaast 
wordt de parkeervoorziening op deze punten 
gecombineerd met een informatievoorziening.  
 
Langs de bosrand aan de Anlooërweg ligt een 
oude vervallen picknickplaats, waar ruimte is 
voor 3 tot 4 auto’s. De parkeervoorziening 
wordt opgeknapt en uitgebreid naar in totaal 
10 parkeerplaatsen, met een mogelijkheid 
voor een verdere uitbreiding in de toekomst 
met nog 10 parkeerplaatsen. De parkeerplaats 
wordt voorzien van een informatiezuil met 
informatie over de omgeving. Ook de 
parkeerplaats bij  Oes Stee krijgt een 
opknapbeurt. Het nieuwe knooppunt krijgt de 
naam "Hagenbrink".  
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Oostermoer 2010 

Kom kijken, kom helpen! 

Nog anderhalve maand te gaan en dan is het 
zover. Dan zullen de wagens meerijden met de 
optocht. De Magic schoolbus staat al in de 
eerste verflaag en zal komende week naar de 
schuur van Fam. Uildriks verhuizen om 
afgewerkt te worden. De verAnderen kar 
vordert, zij het wat langzamer. Het blijkt nog 
een hele puzzel om alle ideeën hier passend 
op te krijgen. 
Maar nog even terugkomend op de eerste zin: 
“kom kijken en/of helpen”. We klussen de 
komende periode op de maandag- en de 
woensdagavond vanaf 19.00 uur. Het is soms 
moeilijk om van te voren te bepalen of er een 
bepaalde klus is. Dus kom langs en vraag 
ernaar! 
De kleding voor een kleine 20 kinderen is in de 
maak. Stoffen gekocht, patronen uitgetekend 
en de hele handel verdeeld. Mocht een van de 
kinderen zich nog bedenken en toch graag 
mee willen, meld dit dan want dit is natuurlijk 
altijd mogelijk. 
 
Op woensdagavond 7 juli willen we om 19.00 
uur een proefritje maken met in elk geval de 
Magic schoolbuswagen. Wij hopen dat zoveel 
mogelijk kinderen mee kunnen om alle 
mensen uit het dorp te laten zien hoe mooi de 
wagen geworden is.  
 
De route van de optochten is inmiddels te 
vinden op www.oostermoerfeest.nl. De rit op 
woensdag 14 juli start om 18.00 uur en de 
tocht van zondag 18 juli start om 14.00 uur. 
We zullen alle kinderen tijdig laten weten hoe 
laat en waar ze verwacht worden. 
 
Tot gauw! 
 
Egbert Regien  Gerard Boer 
Ingrid Knol  Raph Bode 
Geertje Enting  Trijnie ten Cate  
Elles Jonkers 
 
 
Optreden muziekvereniging 
T.O.G.I.D.O. in Anderen 
 
Vrijdag 18 juni om 19.45 uur treedt het orkest 
van muziekvereniging T.O.G.I.D.O. uit Eext op 
voor de inwoners van Anderen.  

Dit zal plaatsvinden op de brink aan Het Loeg 
(naast het bushokje). Bij slecht weer wordt het 
optreden verplaatst naar Oes Stee. 
U kunt tijdens dit optreden genieten van een 
afwisselend programma met uiteenlopende 
muziekstijlen. Dit jaar werkt de muziek-
vereniging samen met Yvonne Okken uit Eext. 
Samen met haar zijn twee mooie muziek-
stukken ingestudeerd van Total Toto en 
Michael Jackson. Yvonne neemt bij deze 
stukken de zang voor haar rekening en wordt 
hierbij begeleid door het orkest. Verder speelt 
het orkest "The James Bond Theme" en  
"Op een onbewoond eiland" (van Kinderen 
voor Kinderen) en worden enkele marsen ten 
gehore gebracht.  
T.O.G.I.D.O. heeft naast het orkest ook een 
leerlingenorkest, een samenspeelgroep en 
een dweilorkest. Interesse in muziek? Kijk 
eens op www.togido.nl 
We hopen op mooi weer en veel publiek! 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
 
Stichting Tentoonstelling 
Oostermoer, Eext, Anderen 
Eexterzandvoort (1) 

 

Opgave tuinversiering en  -verlichting. 

Dit onderdeel is voor alle inwoners van de 
dorpen Eext, Anderen en Eexterzandvoort.  
Vijftien juryleden  uit de verschillende 
gemeenten gaan de tuinen beoordelen zowel 
met als zonder verlichting. 
Er wordt gejureerd op netheid, verzorging en 
uitstraling. 
Jurering  van de tuinen vindt plaats op 
dinsdag 13 juli 2010. 
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Aangezien er ook  bij donker wordt gejureerd 
verzoeken wij u om op 13 juli de tuinverlichting 
tot s´nachts 02.00 uur te laten branden. 
Kortom, alle mensen met groene vingers, 
tuinliefhebbers en iedereen die kan genieten 
van een fraaie tuin, schroom niet en meld u 
aan. 
Opgaven tot uiterlijk zondag 27 juni 2010 bij: 
Marjan Kroeze,  telf. 0598-468235 of e-mail  
m.j.kroeze@kpnplanet.nl 
Veel plezier  bij de voorbereidende 
werkzaamheden!!! 
 
 
Stichting Tentoonstelling 
Oostermoer, Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort (2) 

MISS  Oostermoer 

Wij organiseren een miss-oostermoer 
verkiezing !!!! 
Een oude gewoonte wordt nieuw leven 
ingeblazen.  Op dinsdag 13 juli 2010 is er een 
missverkiezing in de feesttent aan de 
Boermarkeweg. 
De kandidaten moeten woonachtig zijn in het 
Oostermoergebied van Borger, Gasselte, 
Gieten, Anloo en Zuidlaren. De minimum 
leeeftijd is 16 jaar. Men moet beschikbaar zijn 
tijdens de Oostermoerweek  voor  eventuele 
prijsuitreikingen en promotie. 
Er zijn mooie prijzen te winnen o.a. reischeque 
en kledingbon. 
Voor meer info:  Willy Daling   telf. 0592-72219  
of e-mail willydaling@kpnmail.nl 
 
Zie ook onze site:  www.oostermoerfeest.nl 
 
 
Boermarkereis 2010 
 
De Boermarke Anderen nodigt alle inwoners 
van Anderen uit om mee te gaan met de 
jaarlijkse excursiereis. Deze zal dit jaar 
plaatsvinden op donderdag 22 juli aan-
staande. Deze dag zullen we eerst een  
bezoek brengen aan grasdrogerij  
"De Drie Tolhekken" in Oosterwolde.  
In Niebert wordt  de lunch geserveerd. Direct 
na de lunch laten we ons verrassen tijdens een 
bezoek aan de ‘Oliesjeik van "Jonkersvaart".  
Om vervolgens deel te nemen aan een 
rondleiding door de Hortus Botanicus te Haren.  
Na dit afwisselende programma zullen we de 
dag afsluiten in Gasselte met een driegangen 
menu. 

De prijs voor deze gevarieerde en geheel 
verzorgde reisdag bedraagt € 70,-- per 
persoon.   
Vertrek is 08.00 uur op de brink in Anderen. 
Opgave kan tot 15 juli a.s. bij:  
Geert Liebe, tel. 0592-241503 of  
AJ Knijp, tel. 0655 307420. 
 
Boermarke Anderen 
 
 
Markegrenzen Anderen opnieuw 
gemarkeerd  
 
Oplettende voorbijgangers hebben vast al 
gezien dat er bomen zijn geplant langs de 
wegen rond Anderen. Het betreft een viertal 
rode beuken. Met het planten van deze 
beuken heeft gemeente Aa en Hunze een 
oude belofte aan de Boermarken van 
Anderen, Eext, Anloo en Gasteren ingelost. 
Vroeger werden markegrenzen aangegeven 
met de zogenoemde markestenen. Tijdens 
ruilverkaveling zijn deze markestenen 
verdwenen. De gemeente plaatste een flink 
aantal jaar geleden  rode beuken om de 
grenzen zichtbaar te maken. In de jaren die 
daarop volgden bleken enkele bomen het 
loodje te hebben gelegd of ze waren 
omgezaagd. Met het herplanten van de rode 
beuken heeft de gemeente Aa en Hunze het  
opnieuw zichtbaar maken van het vier 
markenpunt en de markegrenzen afgerond.  
Waar staan ze? 
Gasterenseweg rechts van de weg op het 
rechte stuk 
Anloerweg links van de weg aan het begin van 
het fietspad 
Weg naar Eext linkerkant  op het stuk na de 
bocht en de zandweg naar het Westerholt . 
Torenweg in Eext in het bosje bij het 
picknickbankje. 
 
Boermarke Anderen 
 
 
Dorpsbelangen (2) 
 
Tijdens de jaarvergadering in februari jl. zijn bij 
de rondvraag diverse vragen gesteld, waar wij 
niet direct antwoord op konden geven. Ook 
zijn een aantal vragen van vorig jaar nog niet 
beantwoord. Hieronder de vragen en de 
antwoorden die we van de gemeente hebben 
ontvangen. 
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Vraag: het straatnaambordje “Pisbulten” is 
verwijderd. Dit is doorgegeven aan de 
gemeente, maar er is nog geen nieuw bord 
geplaatst. 
Antwoord: De gemeente heeft het bordje al 
twee keer vervangen, het wordt steeds 
weggehaald. De gemeente zal het bordje voor 
de derde keer weer bestellen en monteren. 
Het wordt zo langzamerhand een duur 
straatnaambordje. “Pisbulten” is blijkbaar net 
zo populair als het plaatsnaambord “Wateren”.  
 
Vraag: Bij een brand in een boerderij in 
Eexterveen bleek dat er te weinig druk op de 
waterleiding kon komen, waardoor water uit de 
Oostermoersevaart moest komen. Hoe is het 
in Anderen gesteld met de capaciteit van de 
waterleiding bij brand? 
Antwoord: Het heeft niets te maken met de 
druk, maar met de waterlevering. Een brand-
kraan levert 30 kuub water en dat is ruim 
voldoende om een tankautospuit te voorzien 
van water. Mocht het nodig zijn om op te 
schalen, dus dat er meerdere voertuigen ter 
plaatse komen, dan dienen deze ook te 
worden voorzien van water en dan ontstaat er 
een probleem. Dan kan het waterleidingsnet 
niet genoeg water leveren en dien je een 
alternatieve bluswatervoorziening te zoeken. 
Er zijn dan diverse mogelijkheden. Een van de 
mogelijkheden is water halen uit open water. 
Nadeel hiervan is dat het vaak over langere 
afstand moet worden gehaald en de opbouw 
duurt circa 1 uur. Een ander alternatief is een 
SB-voertuig die beschikt over een grote tank 
met water, deze wordt op verschillende 
plaatsen waar wij waterleveringsproblemen 
verwachten automatisch mee gealarmeerd. 
 
Vraag: ligt er in Anderen nog asbest- 
waterleiding en wat betekent dit voor de 
gezondheid? 
Antwoord: Er ligt in Anderen nog een 
asbestleiding deze is van wit asbest en 
veroorzaakt geen losse deeltjes, in tegen-
stelling tot blauw asbest wat dit wel 
veroorzaakt. 
Voor de gezondheid en kwaliteit van het water 
heeft de bestaande asbestleiding dus geen 
consequenties. 
 
Vraag: de 60 km borden bij de kruising Nijend 
(Provinciale weg) staan te dicht bij de kruising 
en tussen 2 bomen. Hierdoor worden de 
borden te laat/niet opgemerkt. 
Antwoord: de 60 km borden worden verplaatst.  
 

Vraag: er staan wel erg veel borden bij de 
kruising Nijend (Provinciale weg). Kan hier wat 
aan worden gedaan? 
Antwoord: helaas niet. De gemeente heeft de 
borden beoordeeld en concludeert dat alle 
borden noodzakelijk zijn. 
 
Vraag. Er zijn diverse vragen gesteld over de 
bewegwijzering in ons dorp en de beweg-
wijzering naar ons dorp:  
op de kruising ’t Loeg/Hagenend (is een nieuw 
ANWB bord geplaatst) ontbreekt een 
verwijzing naar Anloo.  
Op de kruising Hagenend/ weg naar Eext/weg 
naar Anloo ontbreekt een bewegwijzering.  
Er staat wel een paddenstoel. Veel toeristen/-
recreanten raken hier de weg kwijt.  
Kan hier een bewegwijzering komen? 
Bij het nieuwe verkeersknooppunt in Gieten 
stond Anderen altijd vermeld bij uitvoegstrook 
(uit de richting Gasselte, afslag Gieten en 
vanaf de rotonde). Anderen ontbreekt nu. 
Antwoord: de vraag is nog in behandeling. De 
situatie zal worden beoordeeld en zo nodig 
worden aangepast. 
 
Vraag: het Hagenend wordt als een zeer 
gevaarlijke weg ervaren, vooral voor langzaam 
verkeer. De weg is smal en de bermen zijn erg 
slecht. Ook lopen de bermen nogal op, zodat 
je met bijvoorbeeld een scootmobiel niet snel 
aan de kant kan. Kan hier eens naar gekeken 
worden? 
Antwoord: de bermen kunnen niet afgevlakt 
worden. 
 
Jeu-de-boules baan 
In het Moesblad van januari 2010 heeft een 
oproep gestaan voor vrijwilligers die zich in 
willen zetten voor het krijgen van een jeu-de 
boules baan in Anderen. We zochten minimaal 
5 vrijwilligers. Helaas hebben we geen 5 
aanmeldingen ontvangen. Wij hebben hieruit 
de conclusie getrokken dat er te weinig 
draagvlak is voor een jeu-de-boules baan in 
Anderen.  
 
Parkeerplaatsen 
In opdracht van het NBEL wordt de parkeer-
plaats aan de Hagenbrink aangepakt. Er wordt 
een parkeerplaats gemaakt voor ± 10 auto’s. 
Ook wordt de parkeerplaats bij Oes Stee 
veranderd, zodat hier meer auto’s geparkeerd 
kunnen worden. Tijdens de jaarvergadering 
hebben wij de tekening laten zien. Als alles 
volgens planning verloopt, dan worden de 
werkzaamheden dit jaar uitgevoerd.  
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Vooraankondiging 
De sport- en speldag wordt dit jaar gehouden 
op zondag 29 augustus a.s.  
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 6 juni, 10.0 uur 
Mevr. H. Mertens, Roden 
 
Zondag 13 juni 
Geen dienst 
 
Zondag 20 juni, 10.00 uur 
Dhr. B. Wiegman, Assen 
 
Zondag 27 juni 
Geen dienst 
 
Zondag 4 juli 19.00 uur 
Groningerdienst 
Ds. Struif, Oosterwolde 
 
Voor pastorale zorg kunt u bellen met: 
G. ter Beek, Westerbork. 
Tel. 06-29318923 
 
Een vriendelijke groet, 
de Kerkenraad. 
 
 
 
 
 
 


