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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 130 -  maart 2012 
 

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 mrt.      : Ophalen oud papier 
10 mrt.      : Huiskamerconcert “The Hype” 
12-17 mrt. : Collecte Reumafonds 
13 mrt.      : Vrouwenver. modeshow te Eext 
17 mrt.      : Hemmeldag 
17 mrt.      : Kinder- en jeugddisco 
30 mrt.      : Klaverjassen 
01 april     : Palmpasen en eieren zoeken 
16 mei       : High Tea te Anloo 
 
 
Van de redactie 
 
Een van onze dorpsgenoten heeft te kennen 
gegeven het Moesblad maandelijks, onder 
pseudoniem, te willen verrijken met een 
column waarin alledaagse lokale gebeurte-
nissen worden belicht. 
De eerste pennenvrucht van dit zeer te 
waarderen initiatief treft u in dit  nummer aan. 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier 
Zaterdag 10 maart  wordt het oud papier weer 
opgehaald.  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur 
 
Creatief Anderen (1) 
 
Maandag 12 maart gaan we weer creatief aan 
de slag in Oes Stee. Deze keer gaan we een 
oplossing maken voor rondslingerende 
briefjes, recepten, boodschappenlijstjes, 
ansichtkaarten enz. We gaan een memobord 
maken van schildersdoek en stof.  
We beginnen om 09.15 uur.  
 
 

 
Graag meenemen: schaar, naald met groot 
oog en scherpe punt, haaknaald, meetlint, 
spelden en als je hebt een tacker of nietjestang 
die je helemaal open kan doen. Die tacker is 
wel belangrijk, we hebben hem veel nodig. 
Als je zelf stof hebt wat je graag wilt gebruiken 
(wat bijv. goed bij je interieur past) kan dat ook. 
De lap moet minimaal 40 bij 50 cm. zijn. 
Eventueel hier bijpassend lint bij. 
Stof en lint is ook aanwezig. 
Als je niet kunt komen, graag afmelden. 
 
Jannie Liebe (241503) en Mirjam van der 
Houwen (242621) 
 
 
Veraanderings 
 
Times are changing, dat gebeurt hier in het 
dörp daoglieks. Niet alles wat veraanderd valt 
op. An de veurmuur van ’t café hangt een nei 
bord. De gemiddelde Moeshapper sprek zien 
taolen sinds Dick en Sandra café  
De Dambeern inwisselden veur de Auberge 
Saint Hubert. Familie Creemers kwam en nou 
hebt wij De Herberg van Anderen. In de 
volksmond is  ’t altied ’t café bleven, as 
gestrande vekaansiegangers de weg vraogt. 
Wiederop nog aander neiigheid.  
Sinds Iesvereniging Kleuvenveen veur het 
eerst grondwaoter op de iesbaon hef laoten 
lopen, was het waachten op dikke vörst. 
Keuning Winter hef flink zien best daon en het 
iesbestuur stak de vlag oet. Zo kan elk en eein 
zeein dat de baon lös is. Het ieshokkie en 
Appie zien fameuse gehaktballen dat is al 
jaoren zo. Wat gowd is moe’j zo laoten.  
De straotmaokers hebt nog vörstverlet. Daor 
veraandert nou even niks an. 
 
Moeshapper 
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Collecte Reumafonds 
 
Periode: 12 t/m 17 maart. 
Collectanten: Anna Jobing en Irma Schepers 
 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Dinsdag 13 maart is de gezamenlijke avond 
met Eext. Er komt dan een modeshow.  
We vertrekken om 19.15 uur. Kosten 
consumpties zijn voor eigen rekening.  
  
Informatie over eventuele gezamenlijke reis 
met Eext naar de Tweede Kamer in Den Haag.  
Kosten bedragen  € 52,-. Vertrek om 08.30 uur 
uit Eext. Koffiestop in Rouveen.  
Op de terugweg maaltijd in Heerde.  
Om ongeveer 21. 15 uur terug in Eext.  
Datum is nog niet bekend. 
 
 
17 Maart hemmeldag in Anderen 
 
Hierbij  vragen wij jullie hulp bij een ochtendje 
hemmelen in en rond ons dorp Anderen.  
Het is de bedoeling dat we deze ochtend niet 
alleen zwerfvuil opruimen, maar ook een 
bruggetje aanleggen en een bankje plaatsen 
ten behoeve van een dorpsommetje. 
De hemmelochtend wordt gehouden op de 
landelijke vrijwilligersdag en is een initiatief van 
de stichting Nederland Schoon in samen-
werking met het ministerie van VROM.  
Deelnemers zijn verzekerd via de gemeente 
Aa en Hunze. 
 
We zouden het leuk vinden als ook de 
schoolkinderen mee komen helpen, de 
middelbare schooljeugd kan deze ochtend 
gebruiken voor de maatschappelijke stage. 
 
De ochtend ziet er als volgt uit: 
Aanvang 09:00 uur in Oes Stee met koffie en 
krentestoet, daarna gaan we aan de slag.  
Om 12:30 uur nemen we het dorpsommetje 
officieel in gebruik, daarna is er een afsluitende 
lunch in Oes Stee. Deze lunch wordt ons 
aangeboden door de gemeente Aa en Hunze. 
 
Wij willen graag weten hoeveel deelnemers we 
kunnen verwachten, dit  in verband met de 
indeling van de groepen en de lunch.   
Graag aanmelden voor woensdag 14 maart bij: 
Geertje Enting, tel. 241663 of 
Henk Jonkers, tel. 408114. 
 

Wil iedereen zoveel mogelijk zelf hand-
schoenen en gereedschap zoals een schep, 
veger, mestvork o.i.d. meenemen?  
Voor vuilniszakken en prikstokken wordt 
gezorgd. 
Graag tot 17 maart om 09:00 uur in Oes Stee! 
 
Bestuur Boermarke Anderen 
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Anderen 
  
Palmpasen en eieren zoeken 1 april 
  
Zondag 1 april a.s. is het palmpasen en 
gaan we ook eieren zoeken op het sportveld. 
Alle kinderen vanaf 2 jaar t/m groep 8 van de 
basisschool kunnen meedoen aan eieren 
zoeken, ook als je daarna niet meer mee wilt 
lopen met de palmpasen optocht. Net als 
voorgaande jaren is het de bedoeling dat de 
stok thuis versierd wordt. Het eieren zoeken 
begint om 10.15 uur, de palmpasen optocht 
begint om ca. 11.00 uur. We gaan vanaf Oes 
Stee lopen via de Gevelakkers, ’t Loeg met als 
eindpunt Oes Stee.  Het zou leuk zijn als er 
tijdens de optocht gezongen wordt, daarom 
hieronder een paar liedjes om vast te oefenen. 
De kinderen vinden het erg leuk als er weer 
veel mensen komen kijken naar hun prachtige 
stokken.  
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
Jantje, Esther, Geertje, Janna 
 
Op de melodie van zag 2 beren broodjes 
smeren: 
Ik zag twee hazen 
vlak voor pasen 
zitten in een weiland 
Met een mand vol eitjes 
vlug aan 't verven met zijn beidjes 
Kijk eens hier, kijk eens daar 
Nu zijn alle eitjes klaar 
 
Op de melodie van Vader Jacob: 
‘t Is weer Pasen,’t is weer Pasen 
O wat fijn, o wat fijn 
Met z’n allen zoeken 
Goed in alle hoeken 
Waar de paaseitjes zijn 
Waar de paaseitjes zijn 
 
Op de melodie van Dag meneer de 
Sneeuwman: 
Dag meneer de paashaas 
waar kom je vandaan 
Dag meneer de paashaas 
blijf maar staan 
Hier is een mandje 
wat verf en een ei 
Dag meneer de paashaas 
je maakt ons blij 
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Creatief Anderen (2) 
 
Vanwege Pasen nu al melding voor 2 april.  
We maken dan een paasstukje. Wil iedereen 
dan een snoeischaar, een draadtang, mesje, 
lijmpistool meenemen. Ook graag als je die 
nog hebt de steekschuimkrans en de 
glazenschaal van het kerststukje. Een andere 
platte schaal kan ook.  
Aanvang 09.15 uur in Oes Stee.  
  
Voor informatie en of aan- / afmeldingen:  
Trijntje, tel. 242389 en Martha  tel.242993. 
 
 
Carnaval, the Afterparty in Oes Stee 
 
Het is weer tijd om eens flink te dansen en te 
springen! De SVA en CJA uit Anderen 
organiseren 17 maart a.s. voor alle kinderen 
van 4 t/m 15 jaar een discoavond in Oes Stee. 
Het thema is Carnaval, the afterparty. En jullie 
begrijpen wel dat bij Carnaval iedereen 
verkleed gaat. In elke groep wordt er een 
originaliteitsprijs uitgereikt aan de best/ mooist/ 
origineelst verkleedde persoon.  
 
Jullie zijn van harte welkom op de volgende 
tijden: 
groep 1 t/m 3 van 18.30 – 19.30 uur  
 entree € 1,- 
groep 4 t/m 6 van 19.00 – 20.30 uur  
 entree € 2,- 
groep 7 t/m 15 jaar 20.00 – 22.00 uur   
             entree € 2,50 
Bij de entree is alles inbegrepen, meer geld 
hoef je niet mee te nemen. 
 
We hopen jullie allemaal te zien. Tot 17 maart! 
 
Bij vragen kun je bellen naar Elles Jonkers: 
408114 of Geertje Enting: 06-55766883. 
 
  
Volleybal in Gasteren 
 
Tijdens het zomerfeest in Gasteren  
(1 t/m 3 juni) wordt op 1 juni een volleybal-
toernooi georganiseerd.  
Ze hebben daar een thema aan gekoppeld, 
“foute party” dus dat betekent verkleed 
deelnemen.  
Wil je meedoen met dit toernooi,neem dan 
vóóor 30 maart contact op met:  
Elles Jonkers (408114) 
 
SVA 
 
 
 

Recepten gezocht 
 
Voor een artikel over streekgerechten ben 
ik op zoek naar allemaal verschillende 
recepten van knieperies, joskoeken, rollegies 
en spekdikken. Naast het recept wil ik ook 
graag weten waar het recept vandaan komt of 
de specifieke herinnering die  er aan vast zit. 
Zoals het recept van een oma of een 
buurvrouw. Dit mag per email naar 
maatschapknijp@home.nl, maar natuurlijk ook 
op een kort briefje bij ons in de bus op Oldend 
1A of ik kom even langs om het op te halen. 
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp. 
  
Geertje Knijp-Enting 
Oldend  1A 
telefoonnummer 0655 766883 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Tot ons bestuur is toegetreden mevrouw 
Loekie Brands, van Gevelakkers 25. 
Wij zijn uiteraard erg ingenomen met deze 
verjonging binnen onze kring! 
 
Aanwinsten afgelopen maand: 
mevr. Ellen van der Velde: CD-Rom met foto's 
van de toneelvoorstelling 2012. 
de heer Hans Hilbrands: een antiek slotplaatje 
en een loden nagel.  
Bovendien informatie over een in onze 
collectie opgenomen bajonet, van Duitse 
origine, gebruikt 1870-1914. De vraag blijft 
nog, hoe dit voorwerp, circa 30 jaar geleden 
gevonden bij het aardappelrooien, in Anderen 
terecht is gekomen. 
mevr. Cobie Reinsma-van der Woude: een juk, 
een koperen bel, een grote kegel, diverse 
oudere tegels,een speldenkussen uit 1878, 
een merklap uit 1832, een afwijkend model 
melkemmer. 
bestuur AKC '54: een deel van het archief. 
de heer Erik Bakker: een aantal programma-
boekjes m.b.t. het zomerfeest. 
Alle gevers zeggen wij hartelijk dank! 
 
Open huis op zaterdag 18 februari 2012.  
Wij mochten die dag vele bezoekers 
verwelkomen. Er was een gezellige sfeer, er 
werd druk gediscussieerd, enkele problemen 
werden opgelost, er bleven vragen over, wij 
mochten weer vele nieuwe donateurs 
inschrijven, kortom: een geslaagde dag. Er 
werd ook nog flink wat overtollig materiaal 
verkocht. 
Hartelijk dank brengen wij aan de vrijwilligers 
Jannie, Thallina, Tietje, Trijntje, Gerben en  
Jan Kornelis, voor hun grote inzet. 
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Huiskamerconcert (1) 
 
Huiskamerconcert The Hype verplaatst naar 
zaterdag 10 maart 
Op zaterdag 10 maart verzorgt  de jonge 
Haarlemse band The Hype een huiskamer 
concert aan het Nijend 24 in Anderen.  
Huiskamerconcerten bieden een unieke non-
commerciële combinatie van prachtige muziek 
in combinatie met een ongedwongen sfeer en 
direct contact met de muzikanten.  
Dit keer hebben we ook een voorprogramma 
dat zal worden verzorgd door The Jetfarm.  
 
The Hype heeft net hun debuut album uit en 
stonden in januari jongstleden op Noorderslag. 
Hun single Follow the Sun wordt momenteel 
zeer veel gedraaid op zowel Radio2 als 3FM. 
 
Have You Heard The Hype? heet het 
debuutalbum van The Hype. Die bandnaam 
vraagt om een nadere verklaring. In Engeland 
hebben ze elke week opnieuw weer een 
nieuwe, ‘beste band ter wereld aller tijden’ 
ontdekt. Elke nieuwe ontdekking is ’n tijdje hip. 
Dan is het weer voorbij. En gaan we over tot 
de orde van de dag, tot de volgende band zich 
aandient. Ja, dàt is nou een hype. The Hype 
uit Haarlem neemt dat proces op de hak. 
 

 
 
The Hype is gewoon eeuwig hip. Klaar! Dat 
willen ze. En dat krijg je ook als je constant op 
zoek blijft naar de perfecte popsong. Dat blijft 
hoe dan ook een eeuwige zoektocht. Die 
queeste is van alle tijden. De bewijzen liggen 
zo op tafel. Kijk maar naar naar de historie van 
de popmuziek. Van The Beatles – de enige 
echte beste band ooit, volgens zanger Yorick 
van Norden – in de jaren zestig en hun 
tijdgenoten The Beach Boys, The Byrds, Bob 
Dylan en The Kinks, naar Neil Young, Harry 
Nilsson, David Bowie en The Band in de 
jaren zeventig. Voeg daar Oasis en 
Radiohead bij in de jaren negentig, Ryan 
Adams en The Strokes in het heden, en je 
ziet: de perfecte popsong is de Heilige Graal 
voor al deze artiesten die rusteloos op zoek 
bleven.  

The Hype doet dat nu, want ze zijn van nu. 
Hoe vaak ze ook naar beat city nummer 1 
Liverpool afreizen, deze jongens zijn toch echt 
van nu. 
Fans zijn - zoals dat bij een jonge, tijdloze 
popband betaamt - hordes leuke, jonge 
meisjes, maar ook ‘oudere heren van stand’ 
zoals Matthijs van Nieuwkerk en het 
radiomonument Frits Spits. Dat heet 
appreciatie ‘across the board’ zoals de Britten 
dat zo mooi kunnen zeggen. Have You Heard 
The Hype? Durf maar eens nee te zeggen. 
Hun debuutalbum is als een bonbondoos vol 
met pop om ouderwets mee te zingen. 
Bezetting: 
Yorick van Norden - zang/gitaar 
Dennis Weijers - toetsen/achtergrondzang 
Jeroen Harmse - gitaar/achtergrondzang 
Koen Dijkman - drums/achtergrondzang 
Lijkt het je leuk om bij dit unieke concert 
aanwezig te zijn, reserveer dan snel via 
www.raphbode.nl (er zijn nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar). 
Koffie vanaf 19.30 uur 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Nijend 24 9465 TR Anderen 
Meer info: 06-51 51 11 11 
De kosten zijn 10 euro p.p., inclusief koffie  
 
 
Huiskamerconcert (2) 
 
Ik heb nog een paar kaarten beschikbaar voor 
dit unieke concert.  
Zoals Giel Beelen en Frits Spits reeds melden 
gaan we dit jaar nog veel horen van deze 
jongens.  
Hier wil je bij zijn... 
Voor het eerst hebben we een voorpro- 
gramma: The Jetfarm  
Kijk op www.raphbode.nl om te reserveren.  
 
 
Hondenpoep 
 
Beste mensen, 
Op de brink bij het bushokje van de schoolbus 
ligt de laatste tijd weer regelmatig honden-
poep. Dit is erg vies voor de kinderen die rond 
het bushokje op de bus staan te wachten. 
Hondenpoep wil je niet onder je schoen en niet 
op de bekleding van de schoolbus.  
Dus mocht u een ongelukje hebben met uw 
hond, ruim het dan even op! Of laat uw hond 
pas buiten de bebouwde kom z'n behoefte 
doen. Dank!  
  
Dorpsbelangen Anderen 
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