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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 132 - mei 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 
 
7 t/m 12 mei: Collecte Astmafonds 
11 mei         : Huiskamerconcert 
12 mei         : Oud papier 
16 mei         : High Tea te Anloo 
04 juni         : Busreis Vrouwenvereniging 
12 juni         : Fietstocht Vrouwenvereniging 

 
Attentie!!!!! 
 
Kopij voor het Juni-Moesblad 
Alle niet per e-mail aangeleverde kopij voor 
het Moesblad van juni a.s., dient bezorgd te 
worden bij Ruud en Mirjam v.d. Houwen, 
Nijend 8, Anderen. 
Alle andere kopij kan op de gebruikelijke wijze 
via het e-mailadres: moesblad@anderen.info 
worden aangeleverd. 
 
 

Collecte Astmafonds 
 
Periode: 7 t/m 12 mei. 
Collectanten: Roelie Smelt en Hiske Swieter 

 
 
Mededeling 
 
Bij Geert en Jannie Liebe is de ijsbak weer 
goed gevuld! 
 

 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 

Oud papier 
Zaterdag  12 mei wordt het oud papier weer 
opgehaald.  
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 

 
Pasen 2012 
 

Eerste Paasdag staat traditioneel in het teken 
van het neutie schiet'n. Iedereen die op dat 
moment in Anderen aanwezig is kan meedoen 
om DIK en vooral DUN te gooien om zo de fel 
begeerde ‘NEUT van Anderen’ te bemachti-
gen.  Dit jaar waren 59 deelnemers van de 
partij, vrijwel allemaal inwoners van Anderen 
en aanverwanten.  
 
De inschrijving vond, vanwege het onzekere 
weer, plaats in de Herberg van Anderen waar 
wij gastvrij werden onthaald door de nieuwe 
eigenaren Harrij en Wilma Creemers.  
Ze waren erg benieuwd wat neutie schiet’n 
eigenlijk inhield, waarop we de spelregels 
hebben uitgelegd. 
Onder het genot van koffie en heerlijk huis-
gemaakt gebak hebben we gewacht op de 
eerste inschrijvingen en daarna de resultaten. 
Die druppelden geleidelijk aan binnen waarna 
we op de volgende uitslag uitkwamen: 
 
Jerry van der Houwen 294 punten 
Erik Bakker  239 punten 
Ielke Lesschen  225 punten 
 
Net als vorig jaar was Albert Jan Knijp de 
laatste met -54, volgend jaar beter Albert Jan! 
 
De families Post, Reinders en Erkelens worden 
hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen 
van hun schuur. 
 
In het “café” was de nazit nog erg gezellig, de 
laatste deelnemers gingen ongeveer 17.30 uur 
naar huis. 
 
Verder hebben we met z’n allen de vrijdag en 
zaterdag voor Pasen de paasbult opgebouwd. 
Ondanks de regen op 2

e
 Paasdag is deze 

onder grote belangstelling aangestoken. 
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Dank aan een ieder die deze activiteiten 
hebben mogelijk gemaakt. 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 

 
Moeshapper 3 
 
Het is weer de  tied van het jaor waoras de 
aolde Neder Saksische gebruken en rituelen 
mekaor rap aoflöst. Kinderstemmegies 
bezungen met Palmpaosen heur haontie op 
een stokkie. De neuten schoten ous weer dik 
en dun um de oren. Wij hebt een paosvuur bij 
mekaor sleept en mandielig opbraand. Dit alles  
um de duustere wintergeesten te verdrieven. 
Wij doet dit in Aanderen al zeker 795 jaor.  
En daordeur wordt het hier altied weer 
veurjaor.  Hou dat aander jaor komt, dat weeit 
wij nog niet. Op ’t gemeeintehoes hebt zie 
constateert dat ous paosvuur  op de gronden 
lig die deur ouze veurolders in cultuur braacht 
bent, maor die deur ambtenaoren inkleurt bent  
as Ecologische Hoofd Structuur. Die ambte-
naoren levert grondig waark. Dat valt niet te 
ontkennen, want as je op een aander stee een 
paosvuur wilt , dan wordt dat op de kaort zet 
as ‘potentieel vervuilde locatie’.  
Zo die zit, want je kunt een paosvuur wel op de 
Unesco  Wereld Erfgowdliest zetten, maor 
welke aordige Aanderse boer kan nog een 
houkie laand anwiezen veur ‘t paosvuur ?   
Nee  Moeshappers as wij weer veurjaor 
hebben wilt,  dan moet wij der aans met an.  
De Boermarke (ok Unesco weerdig) möt weer 
zien aolde stee kriegen in het dörpsbelang en 
saomen met ous as inwoners collectief een 
houkie grond kopen. Wij waacht de collecte 
veur een eige waardeel rustig aof? 
 
 
 

Woonboerderij Vanboeijen 
 
Op 17 maart was de vrijwilligersdag. In het 
hele land maar ook in Anderen is hier veel 
aandacht aan besteed. Behalve dat de 
mannen van de natuurwerkplaats hierbij 
aanwezig waren, waren er ook veel vrijwilligers 
die meehielpen in het kader van hun maat-
schappelijke stage en natuurlijk kinderen van 
de basisschool en inwoners van Anderen.  
De mannen van de natuurwerkplaats hadden 
al een wandelpad aangelegd vanaf het Nijend. 
Op deze dag is er een bruggetje aangelegd 
over een klein stroompje.  
Ook is het pad verder klaargemaakt.  
Om 12 00 uur is het pad officieel geopend.  

Bij afwezigheid van  burgemeester van 
Oosterhout, heeft Pieter Quarree het pad 
officieel geopend. Na afloop heeft de hele 
ploeg met elkaar gegeten in Oes Stee waar  
de catering perfect voor elkaar was.  
Deze activiteit was zeker voor herhaling 
vatbaar wat betreft de mannen van de 
natuurwerkplaats. 
  
Maatschappelijke stage 
Sander Devies uit Anderen heeft 2 seizoenen 
lang elke woensdagavond een cliënt van de 
woonboerderij begeleid met computeren.  
Het betrof eenvoudige spelletjes en handel-
ingen waarbij Sander aanwijzingen gaf. Eerst 
hielp Sander 1 cliënt maar al snel werden dit er 
2 en in totaal was hij elke woensdag avond 
een uur in de boerderij hiervoor. Helaas heeft 
Sander zijn uren voor maatschappelijke stage 
afgerond; sterker nog, hij heeft in de boerderij 
veel meer uren geholpen dan nodig was voor 
zijn stage. We zijn Sander hier heel dankbaar 
voor! Het zou fijn zijn wanneer er m.i.v. 
september weer een andere stagiare was die 
dit zou willen overnemen. Tijd kan in overleg. 
We bieden niet alleen een leuke plek voor een 
maatschappelijke stage, het staat ook goed op 
je cv wanneer je straks gaat solliciteren! 
Bel voor informatie naar de boerderij  
tel. 248870 ( Bea Voskamp of Trijn Pranger). 
Langskomen mag natuurlijk ook. We zijn er in 
het weekend en door de weeks na 16 00 uur. 
Op woensdag is er ook de hele dag iemand 
aanwezig. 

 
 
8, 9 en 10 juni zomerfeest 2012 
 

Van vrijdagavond 8 juni t/m zondag 10 juni a.s. 
zal het zomerfeest weer gehouden worden. 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en 
er ligt onderhand een mooi programma voor 
jong en oud. 
Helaas zijn we wat verlaat met de programma-
boekjes. Om diverse redenen liggen deze nog 
bij de drukker, maar u kunt ze op zeer korte 
termijn in de bus verwachten. Hiervoor onze 
excuses.  
 
Hier alvast een klein tipje van de sluier. We 
hebben voor de zaterdagavond een nieuwe  
7-mans feestband en op zondag, voor de 
kinderen, een aantal verschillende kermis-
attracties. Ook houden we, i.p.v. de 
kinderplaybackshow, op zaterdagmiddag 
“Anderen 's got Talent”. De kinderen van de 
basisschool mogen hier hun kunsten laten 
zien. Bijv. een instrument bespelen of een 
voetbal in de lucht houden.  
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En als jij heel erg goed kunt playbacken dan 
mag dit natuurlijk ook.  
 
Evenals andere jaren zijn we ook dit jaar op 
zoek naar teamleiders. Als u teamleider wilt 
zijn kunt u dit aangeven bij een van de 
bestuursleden die rond 12 mei langskomen 
met de intekenlijst. 
 
Ook zijn wij op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden. Er lopen een aantal zittingstermijnen af 
en het bestuur wordt het komende jaar een 
stuk kleiner. Wij hopen op reactie! 
 
Wij zien uit naar een gezellig en droog 
zomerfeest, hopelijk u ook. Tot dan!!! 
 
Harma Warta, Raph Bode, Mettijn Steen,  
Anne Smelt, Jarne Steen en Elles Jonkers. 
 
Bestuur S.V.A. 
 
 

IJsvereniging Kleuvenveen en  
Stichting Volksvermaken Anderen 

 
TT baan schoonmaken 

De TT wordt verreden op zaterdag 30 juni en 
net als vorig jaar is het de bedoeling dat de 
baan op 2 en 3 juli wordt schoongemaakt om 
de kas te spekken van de IJsvereniging 
Kleuvenveen en Stichting Volksvermaken 
Anderen.  
SVA komt binnenkort met de intekenlijst voor 
het zomerfeest bij u langs en hier kunt u zich 
dan opgeven voor het schoonmaken van de 
TT baan op maandagmorgen, maandagavond 
en indien nodig dinsdagavond.  
Deze klus leent zich ook uitstekend voor de 
maatschappelijke stage van de middelbare 
scholieren. 
 
Wij hopen dat u bereid bent  ons mee te 
helpen. Met het geld worden leuke dingen 
gedaan voor ons dorp. 
 
U kunt zich ook opgeven bij:  
Egbert Regien tel. 243228 
Elles Jonkers   tel. 408114 
 
Bestuur IJsvereniging en SVA 
 

 
 
 
 
 
 

Vrouwenvereniging Anderen 

  
High Tea 
Woensdag 16 mei gaan we naar de 
Homanshof voor een High Tea. We vertrekken 
om ongeveer 14.00 uur vanaf Het Loeg.  
Over de wijze van vervoer krijgen de deel-
nemers nog aanvullend bericht. 
  
Fietstocht 
Dinsdag 12 juni houden we onze fietstocht.  
We bezoeken Mettijn Steen in zijn meubel-
makerij in Grolloo. Daarna gaan we naar 
Schoonloo om een tingieterij te bezoeken.  
Wil je mee fietsen/rijden en heb je je nog niet 
aangemeld, dan graag even doorgeven aan 
Martha tel. 242993. 
  
Verplaatsing Kerstviering. 
In afwijking van de vermelding in het 
programmaboekje is de kerstviering verplaatst 
naar donderdag 20 december 2012. 
  
 


