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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 111 – augustus 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. 

 
 
Verhuisbericht 
 
Na een verblijf van enkele weken in  
"Borgerhof" ga ik, per ingang van 30 juli, 
verhuizen naar: 
Hendrik Kok, 
kamer 102, 
De Ziel 86, 
9451 CT Rolde. 
Tel: 0592 – 241760 
Mobiel: 06 – 344622437 
Hierbij zeg ik al mijn lidmaatschappen en 
abonnementen op. 
 
Vriendelijk groetend, 
Reinder Stadman 
 
 
Dat was Oostermoer 2010… 
 
En toen was het weer ‘rustig’ in Eext. Dankzij 
de inzet van alle inwoners van Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort is Eext en naaste 
omgeving weer eens op de kaart gezet.  
Onze dank daarvoor is groot. 
 
We kunnen nu niet in detail overal op in gaan, 
maar wat was Eext vorige week mooi 
aangekleed. Indrukwekkend hoe straten en 
praalwagens er uit zagen (inderdaad zelf 
gemaakt!). Overweldigend was de belang-
stelling voor de Miss Oostermoer verkiezing, 
de modeshow van de ‘Vrouwen van Nu’ en de 
artiestenavond. Aandoenlijk waren de kinderen 
die hun tomatenplant aan de keurmeesters 
kwamen laten zien en de kinderen die stoer 
mee fietsten in de optocht met hun eigen 
gepimpte fiets. Erg gezellig waren de diverse 
workshops. En uitermate sfeervol was zowel 
Sensation Eext als de feestavond, met dat 
geweldige optreden van Henk, Rikus en 
Yvonne.  
 
Oostermoer 2010 was in onze ogen een groot 
succes. Ook mede dankzij de locatie en de  

 
 
inrichting daarvan, met kermis, sfeervolle 
feesttent en overdekt terras. Wij zijn VVV en 
Boermarke bijzonder dankbaar dat we gebruik 
mochten maken van het evenemententerrein.  
 
Maar succesvol was het vooral dankzij de 
inzet en sfeer die u met elkaar bracht.  
De waardering richting de inwoners, 
vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en 
geldschieters is dan ook groots.  
Wij zijn trots op Oostermoer 2010 en hopen 
dat u dat ook bent. 
 
Wilt u Oostermoer 2010 opnieuw beleven, 
bekijk dan de foto’s op 
www.oostermoerfeest.nl.  
Van Oostermoer 2010 wordt een film 
gemaakt. U kunt deze bestellen via  
Willy Daling, willydaling@kpnmail.nl of  
tel 272219. 
 
Zijn er zaken die we mee moeten nemen in de 
evaluatie, schroom niet en laat het ons weten. 
Ook dat kan via Willy Daling. Het kan ons 
helpen voor de organisatie van Oostermoer 
2020. 
 
Hartelijke groeten, 
Bestuur Stichting Tentoonstelling Oostermoer 
Eext, Anderen en Eexterzandvoort 
Roelof Jan, Willy, Marjan, Monique, Roelie, 
Roelof, Henk, Bert, Luchines, Geert, Jannie, 
Annie en Cora  
 
 
Op stap met Boermarke Anderen  
 
Op donderdag 22 juli vertrok een bus met 30 
(oud) dorpsgenoten voor de jaarlijkse dagreis 
van de Boermarke.  Het weer was prachtig en 
de temperaturen waren uiterst aangenaam 
voor jong en oud.  
Via een lange, lange weg begaf het reis-
gezelschap zich naar Oosterwolde voor een 
rondleiding door de grasdrogerij aldaar.   
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Het middageten bestond uit een vlotte koffie-
tafel in Niebert.  
Daarna werd de reis hervat naar Jonkersvaart. 
Het dorpje Jonkersvaart was op zich voor 
velen al een verrassing door de grote 
contrasten in hele dure landhuizen en erg 
vervallen woninkjes. Ook de smalle bruggen 
waar de buschauffeur zich doorheen worstelde 
spraken tot de verbeelding.  
De rondleiding door Eese Jagersma, uitvinder 
en bekend van het programma De Stoel van 
Rik Felderhof  was  gevat en vol humor. Toch 
zet Eese mensen aan het nadenken over onze 
manier van leven. Kan niet en mag niet 
bestaan niet in Jonkersvaart. Rommel en 
waardeloos worden omgetoverd tot nieuwe 
gebruiksvoorwerpen. Sommige met een 
nuttige functie  andere werken alleen op de 
lachspieren. 
Na een bliksembezoek aan de Hortus in Haren 
was het in Gasselte tijd voor een lekker diner 
als afsluiting van een gezellige dag. 
Volgend jaar organiseert Boermarke Anderen 
weer een gezellige dagreis. Deze dagreizen 
zijn bedoeld voor alle inwoners uit Anderen. 
Voor informatie of suggesties voor de 
reisbestemming van 2011 wil Boermarke 
Anderen graag uw wensen horen.  
Albert-Jan Knijp telefoon 0655-307420 
 
Bestuur Boermarke Anderen 
 
Vergoeding biotoopverbetering 
fauna 
 
Boermarke Anderen stelt grondeigenaren in de 
gelegenheid om mee te doen aan een regeling 
voor biotoopverbetering ten behoeve van de 
fauna. Per ha. wordt een vergoeding van 
maximaal € 23,-- beschikbaar gesteld.  
Bij aanmelding van meer dan 40 ha voor de 
totale regeling voor Anderen  wordt het 
beschikbare budget evenredig verdeeld over 
de deelnemers. 
De voorwaarden om mee te kunnen doen: het 
betreft bouwland dat vóór 15 september is 
ingezaaid met een groenbemester. Deze 
groenbemester moet over blijven staan tot  
15 februari. Het gewas mag in deze periode 
niet geoogst worden. Alle soorten groen-
bemesters komen hiervoor in aanmerking. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 
15 september 2010. Voor informatie of 
aanmelden kunt u contact opnemen met  
Geert Liebe 0592-241503. 
 
Bestuur Boermarke Anderen 

Stichting Volksvermaak Anderen 
 
Na een erg leuk zomerfeest en het gezamen-
lijk kijken naar de, helaas, verloren voetbal-
finale Nederland – Spanje, maken we ons op 
voor het volgende festijn. 
 
Op zondag 5 september a.s. organiseren wij 
een fietstocht van ± 25 km. Starten kan tussen 
10.30 uur en 11.30 uur bij Oes Stee. Voor een 
kleine lunch onderweg wordt gezorgd. 
 
Om alles in goede banen te leiden, willen we 
graag weten wie er mee gaan. Je kunt je 
opgeven op het deelname formulier dat ook 
wordt gebruikt voor de sport-en speldag (zie 
elders in dit Moesblad).  
De kosten bedragen € 3,00 per persoon. 
 
P.S. We missen nog behoorlijk wat keycards, 
gebruikt tijdens het zomerfeest. Zouden jullie 
die alsnog in willen leveren? Inleveren kan bij 
Derk Oostra, Gevelakkers 17. 
 
 
 
Stichting Historie Anderen. 

Aanwinsten juli 2010. 

Van de familie Huizing, voorheen Nijend 5, 
ontvingen wij een grote hoeveelheid 
docmenten en overige bescheiden. 
Het betreft hier onder meer: 
-zaken over de tweede wereldoorlog, en de 
periodes daaraan voorafgaand en volgend, 
zoals persoonsbewijzen, krantenartikelen, 
brieven uit Duitsland, documenten  over 
denaturisatie van landbouwproducten (dit 
betekende: het onbruikbaar maken hiervan); 
-een grote hoeveelheid koopaktes, waarin wij 
veel informatie vinden over de namen, de 
grootte, de kadastrale ligging enz.  
 
U weet wellicht dat wij reeds een zeer 
uitvoerig bestand hebben over alle veldnamen 
van Anderen, maar elke aanvulling is welkom.  
Mocht u ook nog beschikken over dergelijke 
aktes van notarissen, dan zouden wij die 
graag willen inzien, om dan de belangrijkste 
gegevens in ons bestand over te nemen. 
Van enkele families hebben wij dat reeds 
mogen doen, maar wij denken dat er nog veel 
meer aanwezig is. 
Het zou spijtig zijn als dergelijke informatie 
verloren zou gaan! 
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Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 8 augustus 
Geen dienst 
 
Zondag 15 augustus 10.00 uur 
Mevr. H. Mertens, Roden 
 
Zondag 22 augustus 
Geen dienst 
 
Zondag 29 augustus 10.00 uur 
Dhr. A. de Klomp, Drachten 
 
Voor pastorale zorg kunt u zich in verbinding 
stellen met Gerard ter Beek, tel. 06-29318923. 
 
 
Sport- en Speldag 
 
Als bijlage treft u het opgave formulier aan 
voor deelname aan de op 29 augustus a.s. 
te houden Sport- en Speldag. 
 
 


