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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 125 -  oktober 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. 

 
 
Activiteitenagenda 
 
10 oktober: Start Creatief Anderen 
14 oktober: Klaverjassen 
20 oktober: Dag van Jong en Oud  
24 oktober: Vrouwenvereniging Anderen 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 10 oktober gaan we weer van start, 
Aanvang 09.15 uur in Oes Stee. 
Het is de bedoeling dat we een herfststukje 
maken. 
Meenemen: glazen schaal, die we al vaker 
gebruikt hebben, of niet al te grote schaal. 
Een hogere buitenpot mag ook. Grote klimop-  
bladeren of schoenlappersbladeren, niet al te 
groot, of iets dergelijks en een mesje. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Bij verhindering even bellen met: 
Trijntje,  tel. 0592-242389 of 
Thallina, tel. 0592-241330. 
Graag vóór 6 oktober. 
 
Bedankje 
 
Beste mensen, 
Iedereen bedankt voor alle reacties naar 
aanleiding van mijn verjaardag. 
De vriendelijke woorden, kaarten, bezoekjes, 
bloemen en cadeaus hebben deze dag voor 
mij onvergetelijk gemaakt. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Marchien Hollander 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 24 oktober is onze volgende 
bijeenkomst. Kees v.d. Wal komt vertellen over 
de binnenvaart. 
 
Aanvang om 19.45 uur in Oes Stee. 

Opening nieuwe Jeu de Boules baan  

Zaterdagmiddag 10 september heeft 
wethouder Bert Wassink van de gemeente  
Aa en Hunze de Jeu de Boules baan in 
Anderen feestelijk geopend door het werpen 
van een eerste "Gouden" Jeu de Boules bal. 
Hierna was er voor de aanwezige dorps-
bewoners en andere belangstellenden een 
glas speciale "petanque" wijn en stokbrood 
met Franse kaas en paté. 
De afgelopen maanden is een enthousiast 
team een aantal avonden bezig geweest met 
het aanleggen van de Jeu de Boules baan. 
Naast Dorpshuis Oes Stee aan het Hagenend 
ligt nu een fraaie baan van 15 bij 4 meter. 
De baan is voorzien van een speciale bodem 
voor het Jeu de Boules. Rond de baan is er 
een nieuw tegelpad aangelegd. Naast de baan 
heeft Wouthout uit Anderen twee houten 
banken geplaatst zodat er ook voor de 
wachtende spelers plaats is om even te 
vertoeven.Na de opening werd er al direct door 
jong en oud enthousiast een balletje gegooid.   
Met de realisatie van deze Jeu de Boules baan 
is Anderen weer een mooie speelgelegenheid 
rijker die zowel door de dorpsbewoners kan 
worden gebruikt als door de vele gasten die 
jaarlijks in Anderen verblijven 
Om dit jaar nog een start te maken kan er op 
de zondagmorgen (9,16, 23 en 30 oktober) 
vanaf 11.00 uur worden gespeeld. 
Als je zelf nog geen jeu de boules ballen hebt, 
is er altijd wel iemand van wie je ze even kan 
gebruiken.  
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Kennismaking 
 
Even voorstellen: de nieuwe bewoners van 
Oldend 13 
 
Na omzwervingen in Zeeland en Bovensmilde 
zijn we nu na 9 jaar toch weer terug, dicht bij 
onze startplaats Rolde. Anderen voelt dus erg 
thuis. 
Op 20 juni kregen wij de sleutel van ons 
nieuwe huis. We voelden ons meteen welkom, 
want Jan en Henny Sling en hun kinderen 
hadden die dag nog een heerlijke bos bloemen 
en een lief welkomstkaartje klaargezet. Ook de 
vier tieners die langskwamen om onze kids 
welkom te heten, geweldig! We voelen ons nog 
steeds de koning te rijk, in dit mooie oude huis 
en de prachtige tuin! 
Wij zijn: Rachel (13), David (15), Simeon (19) 
en Quirin Smeele en Gabrielle van 
Dinteren.  Rachel en David zitten in Groningen 
op het Parcival College (ze hebben van 
jongsafaan de Vrije School gedaan) en Simeon 
is klaar met zijn school. Hij gaat in januari 
starten met zijn studie in Denemarken, eerst 
anderhalf jaar Deens en dan een studie in de 
richting van geneeskunde of iets dergelijks.  
In de tussentijd werkt hij bij de HEMA en de 
Gulle Gans in Assen en spijkert hij zijn 
wiskunde nog een beetje bij. David is onze 
fanatieke zwemmer - hij traint vrijwel elke 
ochtend om 5.30 uur in Groningen bij TriVia in 
het Helperbad. Ook hij wast af bij de Gulle 
Gans en hij speelt nog altviool. Rachel is dit 
jaar weer begonnen met trompetles (niet 
eenvoudig met zo'n beugel in je mond, hebben 
we ontdekt) en rijdt paard. Ze mag zelfs nu en 
dan op het paard van onze buurman Sloff 
rijden en zou het liefst wel 10 verzorgpaardjes 
hebben.  
Quirin werkt bij Natuurmonumenten, waar hij 
allerlei projecten op de Wadden coördineert en 
regelt. Hij speelt graag en veel op zijn vleugel 
en is ook erg blij met onze grote tuin, fruit-
bomen en moestuinen! Maar ook in huis is hij 
de vlijt zelve: kaarsen, jam, brood maken, wol 
spinnen en kleden knopen,... Zelf ben ik net 
aangenomen bij de hogeschool  
Van Hall Larenstein in Leeuwarden als docent 
communicatie en beleid bij de opleiding dier-
management. Daarnaast ben ik op de 
woensdagen vrijwel altijd in het provinciehuis 
te vinden - ik mag voor GroenLinks in 
provinciale staten meepraten over Drenthe 
(ideeën en opmerkingen zijn altijd welkom!). 
Samen met Simeon (klarinet) speel ik 
(dwarsfluit) ook mee in volksmuziekgroep 
Balagan, gewoon voor de lol. 
Naast de mensen zijn er nog vier kippen en 
drie poezen meeverhuisd en natuurlijk Barry, 

onze eigenzinnige Beagle. Doordat Simeon nu 
werkt en straks naar Denemarken verhuist, zijn 
we nog op zoek naar iemand die het leuk vindt 
Barry tussen de middag mee te nemen op een 
kort wandelingetje. In onze vorige woonplaat-
sen waren er altijd lagere-scholieren die het 
leuk vonden een klein zakcentje bij te 
verdienen, maar dat zal hier wel lastig zijn, 
omdat de school in Anloo is. Mocht iemand 
een tip hebben, dan houden we ons aan-
bevolen!  
We hopen met veel dorps'dingen' mee te 
kunnen doen en willen graag ons steentje 
bijdragen - als er wat nodig is, horen we het 
graag! 
 
Gabrielle 
 
Opening Hagenbrink 
 
Op donderdag 15 september heeft wethouder 
Jur Wiersum de officiële opening verricht van 
de parkeerplaatsen bij Oes Stee en aan de 
Hagenbrink.  Beide parkeerplaatsen maken 
onderdeel uit van  het  Levend Bezoekers 
Netwerk Drentsche Aa van het Nationaal 
Beek- en Esdorpen Lanschap(NBEL).   
In een klein gezelschap van Staatsbosbeheer, 
gemeente Aa en Hunze, Dorpsbelangen 
Anderen en de directeur van het NBEL, 
Hendrik Oosterveld, werd een plaquette aan 
de muur geschroefd bij Oes Stee.  
De informatiezuil, horende bij de herken-
baarheid van NBEL,  waar ook informatie op 
staat over  Anderen, wordt op een later tijdstip  
bij de picknickbank op de Hagenbrink 
geplaatst. 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
Maatschappelijke stage voor leerlingen 
voortgezet onderwijs. 
Evenals vorig jaar is het mogelijk de verplichte 
maatschappelijke stage bij ons in te vullen. 
In de komende maanden komen wij hier nader 
op terug en wordt een mogelijke toepassing 
nader bekend. 
Kontakt met ons opnemen kan nu ook nu 
reeds, tel. 242258  of a.stiksma@hetnet.nl 
  
Project handkarren. 
Op verzoek van het Cultuurhistorisch streek- 
en handkarrenmuseum te Zuidwolde plaatsen 
wij hun oproep ter verkrijging van informatie 
over het gebruik van handkarren. 
Als u over dit onderwerp iets te vertellen hebt 
verzoeken wij u beleefd kontakt met ons op te 
nemen. 



3 
 

Wij gaan er dan vragen over stellen, en geven 
de aldus verkregen informatie door aan onze 
collega’s uit Zuidwolde. 
 
Nog meer vragen. 
Wie kan ons iets vertellen over het dorsen met 
een stoomlocomobiel? 
In welke periode werd van een dergelijke 
machine gebruik gemaakt? 
Zijn er leuke of bijzondere verhalen van te 
vertellen? Wij weten b.v dat kwajongens de 
muizen gingen vangen, die onder de mijten 
zaten.  
Graag horen wij van u! 
 
 
Lunchplein 
 
Vacatures 
 
Algemene informatie 
Het Lunchplein is onderdeel van de Speel-
werkgroep. Speelwerk is al ruim 20 jaar een 
professional op het gebied van kinderopvang. 
De ervaring en de professionaliteit die hierbij is 
opgedaan, gebruikt Speelwerk vanaf nu ook 
voor Tussenschoolse opvang . 
 
Voor OBS Anloo in Anloo zijn wij  voor de 
Tussenschoolse Opvang voor  op zoek naar 
 
Overblijfkrachten (m/v)  
 
Wat ga je doen?    
Je begeleidt een groep kinderen tijdens het 
overblijven.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Affiniteit met de doelgroep (4-12 jaar) , een 
flexibele, enthousiaste en positief 
gemotiveerde instelling  is  van belang.    
 
Wat biedt  Lunchplein  
 Wij bieden een vrijwilligersovereenkomst  voor 
de duur van 40 schoolweken. Je ontvangt per 
overblijfbeurt een vaste vergoeding van  € 9,00 
(belastingvrij).  
De eigen kinderen/kleinkinderen van de 
overblijfkrachten mogen op de dagen dat zij op 
de tussenschoolse opvang werken gratis 
overblijven 
 
Heb je interesse? 
Meld je aan via onze website 
www.lunchplein.nl door het invullen van een 
sollicitatieformulier of neem contact op met  
T. de Vries tel. 06-20156975,  
e-mail  t.devries@speelwerk.net 
 
 

Sport- en speldag 2011 
 

 
 
Op zondag 4 september werd onder mooie 
weersomstandigheden de sport- en speldag 
gehouden. In en om Oes Stee  werd een 
sportieve maar bovenal gezellige strijd 
gestreden.  In de middagpauze konden we ons 
laven aan de lekkernijen van Lammie en Dick. 
De jeugd speelde verschillende balspelen 
zoals lijnbal en voetbal. Ook hier werd fanatiek 
en sportief gespeeld. De vaste doelen op het 
speelveld van Oes Stee, een initiatief van de 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen,  werden 
op deze dag  officieel in gebruik genomen.  
Aangemoedigd door de aanwezigen mochten 
alle kinderen een doeltrap nemen, spontaan 
georganiseerd door Willem en Roel.  Wel of 
niet gescoord, alle kinderen gingen met een 
Olympisch diploma naar huis. 
De jeu de boules baan naast Oes Stee ligt 
klaar om te bespelen. Tijdens de sport- en 
speldag gaf Raph Bode in een korte clinic 
uitleg over het spel.    
 

 
 
Uitslagen: 
Koersbal 
1. Jeanet Uildriks (na loting) 16 punten 
2. Jan Kornelis Udding 16 punten 
Volleybal 
1. Team  1                           119 punten 
2. Team  4                           114 punten 
Bij de jeugd werd team blauw kampioen. 
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Deze dag was niet mogelijk zonder vrijwilligers 
en deelnemers. Iedereen bedankt voor zijn of 
haar bijdrage in welke vorm dan ook. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
Stichting Volksvermaken Anderen  
Vereniging Dorpsbelangen Anderen 
 
 
Lijst met e-mail-adressen 
 
Om iedereen vlot  van informatie over 
activiteiten in Anderen te kunnen voorzien, 
willen we graag een lijst met e-mailadressen 
opstellen. Daarom willen we je vragen om een 
e-mail te sturen aan: info@nijend.com  
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
Stichting Volksvermaken Anderen  
Vereniging Dorpsbelangen Anderen 
 
 
Dag van jong en oud op 20 oktober 
 
Zoals in september in het Moesblad vermeld, 
vindt op donderdag 20 oktober in Anderen de 
dag van Jong en Oud plaats. Deze dag wordt 
georganiseerd door de bewoners van Anderen 
en door Stichting Welzijn Aa en Hunze.  
De dag staat in het teken van oude 
ambachten, zoals het maken van bezems, 
voederhuisjes, breien, hoepelen, stelten lopen 
etc. Ook zullen oude voorwerpen worden 
getoond, waarbij een verhaal wordt verteld 
door dhr. Stiksma.  
Maar men kan ook kennismaken met de Wii, 
de Nintendo en het sturen van mails en 
sms’jes.  
De dag is bedoeld voor kinderen van 4 tot en 
met 18 jaar en mensen van 55 jaar en ouder. 
Inmiddels is er huis aan huis een opgaven-
formulier verspreid voor deelname.  
Mocht je je nog niet hebben opgegeven maar 
wel mee willen doen, dan kan dit als nog bij: 
Marian Luis, Loeg 5 in Anderen.  
De middag wordt georganiseerd van  
14.00 -18.00 uur in het dorpshuis, waar als 
afsluiting gezamenlijk pannenkoeken wordt 
gegeten. Voor meer informatie kunt u bellen 
met Renate Bruin, Communitywerker Stichting 
Welzijn Aa en Hunze, tel:06-31964393.  
We hopen veel mensen uit Anderen te mogen 
begroeten! 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext,  
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 9 oktober 
Geen dienst 
 
Zondag 16 oktober 
Ds. Joke Vrijlandt, Middelburg 
 
Zondag 23 oktober 
Geen dienst 
 
Zondag 30 oktober 
Mevr. H.Merstens 
 
Voor pastorale zorg: Ds. Menno Menninga. 
Hiervoor kunt u zich in verbinding stellen met 
de kerkenraad via de hr. Hein Schipper, 
tel. 0598-468135 te Eexterzandvoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


