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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 120 -  mei 2011 
 

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, emailadres: moesblad@anderen.info  
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
10 jaar Moesblad!!!!!!! 
 
Volgende maand ontvangt u het 120e nummer 
van het “Moesblad”. De oplettende lezer zal 
echter opmerken dat in de kop van deze editie 
reeds nr. 120 vermeld staat.  
Het verschil zit in de naam. Het eerste nummer  
heette “De Anderse Nieuwsbrief”. Hierin stond 
een prijsvraag waarin werd opgeroepen een 
naam voor de nieuwe krant te bedenken. 
Hennie Sling bedacht de naam “Moesblad” en 
werd hiervoor beloond met een taart! 
Het Moesblad heeft, gezien haar leeftijd, haar  
bestaansrecht inmiddels aangetoond. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om door 
middel van een dorpskrant zowel de leden van 
verenigingen als ook de andere bewoners te 
voorzien van informatie.  
Het Moesblad blijkt niet alleen in deze opzet 
geslaagd te zijn, er wordt in toenemende mate 
ook dorpsgrens overschrijdend gebruik van 
gemaakt. 
Kortom, het Moesblad heeft door het bewijzen 
van haar nut in het verleden tevens haar 
toekomst bewezen.  
 
 
Activiteitenagenda 
 
6 mei            : Klaverjassen 
8 t/m 14 mei : Collecte Astmafonds 
14 mei          : Ophalen oud papier 
27 mei          : Klaverjassen 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier  
Zaterdag 14 mei wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur 

Smeltende paaseieren 
 
Warm, zonnig en gezellig. Onder deze 
zomerse omstandigheden is Pasen 2011  
verlopen.   
Het begon al op Palmpasen, zondag 17 april,  
met het paaseieren zoeken en de rondgang 
met haontie-op-een-stokkie.  
Prima georganiseerd door de Commissie 
Jeugdactiviteiten Anderen en met ruime 
belangstelling van en voor de kinderen met 
prachtige haonties.   
De strijd om het ‘Neutie’ werd ook  beslecht 
onder temperaturen die eerder bij ons zomer-
feest thuishoren. Er werd flink dik en dun 
geschoten door de 60 deelnemers.  
Uiteindelijk ging Jacqueline Lesschen met de 
wisselneut naar huis. Thallina Udding werd 
tweede en de derde plek was voor Erik Bakker. 
De poedelprijs ging dit jaar naar  
Albert-Jan Knijp. 
Het mooie weer ging ons bijna parten spelen 
voor het sluitstuk van ons Paasfeest.  
Als volk van Saksen zijn wij al ver voor de 
jaartelling gewend om de terugkeer van het 
licht te vieren met grote vuren.  
Zelfs de Franken en de volgelingen van Luther 
konden ons niet afbrengen van dit gebruik.   
‘Oous’ burgemeester en de zijnen namen 
gelukkig voor ons (en ook voor hen zelf  
trouwens) een wijs besluit.  
Het ontsteken van het paasvuur door de 
voorzitter van Dorpsbelangen was om  
20.00 uur op Paasmaandag. Geheel volgens 
afspraak was onze eigen dorpsbrandweer 
paraat. En de publieke belangstelling was 
geweldig. Je moest wel snel zijn met kijken…... 
het was zo op….. 
Namens de verenigingen die hun steentje 
hebben bijgedragen, willen wij alle vrijwilligers 
van de Paasactiviteiten 2011 hartelijk 
bedanken voor hun inzet! 
 
Dorpsbelangen Anderen    
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Stichting Historie Anderen 
 
Van de heer G. van Veen een aantal boeken 
betreffende Drenthe, en een groot aantal 
Drentse Volksalmanakken. 
  
Maatschappelijke Stage 
Naar aanleiding van onze oproep in een vorig 
Moesblad heeft Lotte Onstein haar stage-
periode gebruikt om een deel van ons dorps-
archief te bewerken.  
Zij heeft gedurende twee maanden gewerkt 
aan het toegankelijk maken van een deel 
van de schriftelijke inhoud.  
Dit bespaart ons een heleboel werk!  
Haar school en het bestuur van de SHA zijn 
erg tevreden over haar inzet en de goede 
verwerking van hetgeen in de opdracht was 
vastgelegd. 
Onze hartelijke dank!  
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Woensdag 4 mei, 19.45 uur 
Jaarlijkse herdenkingsdienst in de kerk van 
Eext. Daarna gaan we naar het monument  
voor de kranslegging. Eenieder die dat wil 
kan bloemen bij leggen. 
Muzikale medewerking van Togido uit Eext. 
 
Zondag 8 mei, 10.00 uur 
Ds. Menninga 
 
Zondag 15 mei  
Geen dienst 
 
Zondag 22 mei, 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens 
 
Zondag 29 mei 
Geen dienst 
 
Met vriendelijke groet, 
De Kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plek voor auto gezocht 
 
Wij zoeken een stalling/sleutelplek voor onze 
auto, voor een langere periode. 
Heeft iemand nog een stukje schuur leeg staan 
of weet iemand een plek voor ons, dan horen 
wij dat graag. 
Wij zijn te bereiken op:  
0653234242 of 0638389385. 
 
Met vriendelijke groet, 
Brian en Polly 


