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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 131 -  april 2012 
 

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1
e
 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 
 
06/07 april : Snoeihout Paasvuur brengen  
08 april      : Neutie Schiet’n 
09 april      : Paasvuur 
15/21 april : Collecte Ned. Hartstichting 
23 april      : Bijeenkomst Vrouwenvereniging 
27 april      : Klaverjasavond 
11 mei       : Huiskamerconcert 
16 mei       : High Tea te Anloo 
04 juni       : Busreis Vrouwenvereniging 
 
 

Dorpsbelangen 
 

Neutie Schiet'n 

Op 1
ste

 Paasdag, zondag 8 april,  organiseren 
wij weer het jaarlijkse Neutie Schiet’n.  
Vanaf 13.30 uur kunt u zich opgeven in de 
Herberg van Anderen. Ook dit jaar gaan we 
naar de verschillende boerderijen om ons weer 
dik en dun te maken. De prijsuitreiking is rond 
15.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per 
persoon, kinderen van de basisschool kunnen 
gratis meedoen. 
 
Paasvuur 

Op 2
de

 Paasdag, maandag 9 april, proberen 
we om 20.00 uur weer de paasbult aan te 
steken. De bult wordt opgebouwd in de 
Koelanden, nabij het ooievaarsnest (zelfde 
plek als vorig jaar).Vrijdag 6 april, van 13:00 tot 
16:00 uur en zaterdag 7 april, van 09:00 tot 
12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur, kunt u uw 
snoeihout brengen. Let op: er mag geen 
geverfd hout, ijzerwerk (spijkers, schroeven 
enz.) op de bult terechtkomen. Ook stobben 
worden geweerd. 
 

Collecte 
 
Doel: Nederlandse  Hartstichting 
Periode: 15 t/m 21 april 
Collectanten: Tineke Post en Trijntje Reinders 

 

Vrouwenvereniging Anderen 
 
Maandag 23 april is de volgende bijeenkomst 
in Oes Stee, aanvang 19.45 uur.  
Mevrouw Hennie Stokker komt ons vertellen 
over longembolie en zal gedichten voorlezen.   
  
De gezamenlijke busreis met Eext naar de 
Tweede Kamer in Den Haag is op maandag  
4 juni. Degenen die nog mee willen kunnen 
zich nog opgeven voor eind april.  
De 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. 
 
 

Moeshapper 2 
 
Het  volkie in Aanderen komt weer op batterij 
nao de duustere winter. Elk en eein is al weer 
aordig an ’t hemmeln en schonen. Overal is 
tied veur een praotie over de heeg.  
Op de Achterste Koulaandiek is het een 
kommen en gaon van fietsers en lopers met de 
hond. Niet allenig de eigen toen wordt spit en 
harkt, ok de straotbaarms bent weer vrij van 
blikkies, flessies en plastic puten en al zuks 
wat hen gooid wordt deur genieters en 
verblievers in Aanderen.  
Nao het hemmeln en schonen ku’j mooi even 
oetblaozen op het baankie achter de Veen-
akkers. Hier krieg je een neie kiek op het dörp. 
Ok de straotmaokers bent weer flink reur 
kommen. De steeinen rooit vlot.  
De gemeeinte döt met de criptische 
umschrieving op de umleidingsborden niet 
under veur Dokter Denker van het Neisblad. 
Daorbij de niet deurgewinterde puzzelaor in 
het ongewisse laoten. Een leeidtie oet een 
tillevisieserie weerklinkt veulvuldig ‘Kunt u ons 
de weg naar Anderen vertellen meneer?’ . 
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Poppenmoeder gezocht 
 
Beste mensen, 
onze dochter Rachel vond afgelopen week een 
popje op het Loeg, dat ze mee naar huis nam 
om het niet nat te laten worden - ze wil het 
graag bij de juiste poppenmoeder of -vader 
terugbrengen!  

Het is een stoffen clowntje in een geel met 

rood pak en met gele haartjes. misschien dat 
een oproepje in het Moesblad helpt?  
Vast bedankt!  
Fam. Smeele, Oldend 13, 0592-421318 
 
 

STICHTING STROOMDAL EXPRES  
 
De potgrondactie is dit jaar wederom een groot 
succes geworden.  
In de drie dorpen Anloo, Gasteren en Anderen 
zijn in totaal ruim 700 zakken van 40 liter 
verkocht. 
Langs deze weg willen wij U bijzonder hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage. Mede door uw 
bijdrage kunnen de beide schoolbusjes weer 
een tijdje rijden. Ook willen wij vrijwilligers 
bedanken voor hun actieve en/of onder-
steunende hulp vóór en tijdens de levering op 
vrijdag 9 maart jl.   
KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens de 
Stichting Stroomdal Expres. 
 
Wij hebben nog een aantal zakken potgrond 
over, mocht u nog wat willen bestellen, bel dan 
naar Marjan Luis 243474 of Jeanette Brunsting 
243342. Wij zullen het gewenste aantal zakken 
bij u thuis bezorgen. Wees er snel bij want 
OP=OP. 
 

Jeu de Boules 
 
Beste Jeu de Boulers, 
 

 
 
Nu het mooie weer er aan komt willen op de 
zondagmorgen gaan Jeu de Boulen.  
Iedereen die mee wil doen kan op zondag-
morgen 11.00 uur naar de Jeu de Boule baan 
bij Oes Stee komen om een balletje te gooien 
of om zomaar even te kijken en gezellig bij te 
kletsen.  

Als je geen setje jeu de boules ballen hebt, 
geen probleem, doorgaans zijn er genoeg 
spelers die een setje over hebben.  
 
De werkgroep Jeu de Boules 
 

Huiskamerconcert 
 
Voordat de zomer echt losbarst organiseren 
we nog één huiskamerconcert. 
Deze vrijdagavond, 11 mei 2012, hebben we  
een dubbel optreden van twee bijzondere 
singer-songwriters: Nadie en MiRco. 

 

Met poëtische teksten en een kristalheldere 
stem plaatst Nadie zichzelf in de pure folk-
traditie. Haar eerste cd vol melancholische 
songs verscheen in 2007 bij Inbetween 
Records. In februari 2012 is haar tweede cd 
uitgekomen met prachtige liedjes. Nadie stond 
onlangs nog in een uitverkochte Melkweg in 
Amsterdam.                                                   

Voor een goed en gruwelijk moordlied hoeft u 
niet naar Amerika. Johny Cash, Bob Dylan of 
Brude Springsteen  

 

Echte Moordliedjes zijn ook ooit in Nederland 
geschreven maar iedereen is ze vergeten. 
MiRco duikt – speciaal voor dit optreden – in 
de traditie van de “Oud Hollandsche 
Moordliederen”. Gruwel & geniet…  
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Dit dubbelconcert is onderdeel van een “Live in 
your livingroom” tour van beide artiesten. 

Ook deze avond beloofd weer, net als de 
voorgaande concerten, heel bijzonder te 
worden.  Reserveer snel, vol is vol...  
 
Meer info over het optreden van Nadie en 
MiRco en hoe je kan reserveren is te vinden 
op www.raphbode.nl (of neem even contact 
met ons op). 
 
Groet, 
Raph. Bode / Ingrid Knol 
 
 

Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten: 
Fam.v.d. Einden-Duiker: foto's van Nijend 19. 
Roelof Meinders, Rolde: 2 haarspitten,  
2 leesten, paar houten schaatsen en  
2 dorsvlegels. 
 
 

 

 

 

 

http://www.raphbode.nl/

