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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 133 - juni 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 
 
8 t/m 10 juni : Zomerfeest 
10 juni          : Speciale Kerkdienst te Rolde 
12 juni          : Fietstocht Vrouwenvereniging 
2 juli             : TT baan schoonmaken 
3 juli             : TT baan schoonmaken 
3 juli             : optredenTogido 
17 juli           : Boermarke dagexcursie 
2 september: Sport en speldag 
8 september: tentoonstelling  fossielen 
9 tm 12 sept: tentoonstelling  fossielen 
 
 

Beslommeringen rond “Oes Stee” 
 
Het valt niet mee om de begroting van  
“Oes Stee” rond te krijgen! De laatste jaren is 
deze dan ook met verlies afgesloten.  
Als bestuur zijn we voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden om extra inkomsten te 
genereren en om de kosten te drukken.  
 
Eén regelmatig terugkomende kostenpost is 
klein onderhoud, al dan niet veroorzaakt door 
vernielingen! Nu zijn er weer een aantal 
dakplaten kapot die vervangen moeten 
worden; de schade is al snel een paar honderd 
euro. We willen jullie dan ook vragen om 
eventuele veroorzaakte vernielingen aan ons 
door te geven zodat we de schade kunnen 
verhalen via jullie verzekering. 
 
Natuurlijk staan we als bestuur ook open voor 
andere suggesties om de begroting beter 
sluitend te krijgen, maar kosten die we niet 
hoeven te maken, willen we ook niet maken.  
 
We hopen dat we “Oes Stee” nog lang kunnen 
gebruiken als ONS dorpshuis, zonder een 
hoge eigen bijdrage. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Bestuur “Oes Stee”   
 

Moeshapper 4 
 

Opwaarmen  
Aofgelopen maond bent wij rap deur de 
seizoenen gaon. Zaten wij eerst nog in een  
winterjas en ploeterden wij deur de deeipe 
modder van de Torenweg  richting de  
boetenwereld.   De openluchtzwembaoden 
gungen lös met 11 graoden op de thermo-
meter.  De media probeerden de Moeshappers 
nog met braandend neis oet heur hoezen te 
lokken. Maor de Moeshappers gaven gien 
aosem, zie waren niet op te stoken. 
Moeshappers geeft allen commentaar in 
monumetaole oetspraoken, waorbij het 
underwarp volgens  diplomatiek Drentse 
traditie boetenschot blef. Opwaarmen dat dee 
wel de zun, in de steert kwam het terrasweer 
an. En nao een kold glassie bij ’t café,  kun’j  in 
zwembox en bikini aachter de heeg 
bijkommen. Zo kun ‘j ‘t  best volholden, en gien 
meensk die je zöt. 
 
 

Dorpsbelangen  
 

Sport- en Speldag 
Op zondag 2 september a.s. organiseren we 
op het sportveld de traditionele Sport- en 
Speldag.  
Net als voorgaande jaren houden we voor de 
volwassenen een volleybal- en een koers-
baltoernooi.  
Dit jaar kan er ook jeu de boules gespeeld 
worden. Voor de basisschoolkinderen wordt 
een sportieve activiteit georganiseerd. In het 
Moesblad van juli zit een opgaveformulier en 
volgt meer informatie. Dus.......  voor elk wat 
wils! 
Wij hopen op een goede opkomst! 
 
Vernieuwde website anderen.info 
De website www.anderen.info is onlangs 
vernieuwd. 

http://www.anderen.info/
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Er staat nu b.v. algemene informatie op van 
alle verenigingen in Anderen.  
Daarnaast is een archief toegevoegd van alle 
Moesbladen vanaf 2001. 
Ook staan er een aantal externe links op zoals 
Funda en Marktplaats en dan specifiek voor 
zaken die in Anderen te koop zijn. 
 
Als iemand nieuws heeft over activiteiten van 
zijn of haar vereniging kan dat gemeld worden 
via emailadres: website@anderen.info dan 
plaatsen wij dat als nieuws bij de betreffende 
vereniging op de site  
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor 
de inhoud van hun berichten, wij fungeren 
alleen als beheerders van de site. 
Neem eens een kijkje op de site. Wij staan 
open voor suggesties en verbeteringen. 
Er kunnen uiteraard ook foto’s en filmpjes op. 
 
We zijn ons er van bewust dat alles nog niet 
helemaal klopt.  
Daarom een vriendelijk verzoek om eventuele 
fouten of wijzigingen door te geven aan Raph 
Bode en Ingrid Knol, Nijend 24 of  tel. 06-51 51 
11 11. Dat mag uiteraard ook nog steeds op 
papier. 
We zijn benieuwd naar de reacties. 
 
Groet, Raph en Ingrid 

Optreden muziekvereniging T.O.G.I.D.O. in 
Anderen 

Dinsdag 3 juli om 19.45 uur speelt het orkest 
van muziekvereniging T.O.G.I.D.O. uit Eext 
een zomeravondconcert voor de inwoners van 
Anderen en belangstellenden.  Dit zal 
plaatsvinden in Oes Stee. 

U kunt tijdens dit optreden genieten van een 
afwisselend programma met uiteenlopende 
muziekstijlen. Een kopje koffie of thee wordt u 
aangeboden door Dorpsbelangen Anderen 

T.O.G.I.D.O. heeft naast het orkest ook een 
leerlingenorkest, een samenspeelgroep en een 
dweilorkest. Interesse in muziek? Kijk eens op 
www.togido.nl 

We hopen op veel publiek! 

Dorpsbelangen Anderen 

 
 
 
 
 

De Herberg van Anderen 
 
Beste Dorpsgenoten, 
Wij zijn op zoek naar 1 á 2 representatieve 
medewerkers die bij toerbeurt, met enkele 
anderen het ontbijt voor onze hotelgasten 
willen verzorgen. 
Tijdens het ontbijt kunnen ook enkele lichte 
werkzaamheden gedaan worden zoals 
bijvoorbeeld glazen poleren en het restaurant 
opdekken. 
Voor informatie: Wilma Creemers,  
de Herberg van Anderen, 0592-242680. 
 

 
Vrouwenvereniging Anderen. 

Fietstocht  
Dinsdag 12 juni is onze fietstocht. We willen 
met de fietsers om 09.00 uur vertrekken van 
het Loeg. De auto’s kunnen om 09.45 uur 
vertrekken. We gaan eerst naar Grollo voor 
koffie en daarna op bezoek bij Mettijn in 
Schoonloo. In Schoonloo gaan we eten bij de 
Tien Heugten (camping) met dan een bezoek 
aan de tingieterij, eveneens in Schoonloo. 
  
 

Kerknieuws 
 
De Hervormde gemeente Eext-Rolde 
organiseert 10 juni in de kerk van Eext een 
speciale dienst met medewerking van de 
Noordermannengroep onder leiding van  
Roel Wind  
Voorganger: Mevr. Heleen Mertens uit Roden. 
 

Herinrichting straten 
 
De herinrichting van het Oldend, Nijend en 
Hagenend is bijna voltooid. Bij oplevering van 
de herinrichting worden de uitgevoerde 
werkzaamheden gecontroleerd door de 
gemeente Aa en Hunze, dit gebeurt in 
samenspraak met dorpsbelangen Anderen. 
Om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de 
uitgevoerde werkzaamheden vernemen wij 
graag uw ervaringen, suggesties, 
verbeterpunten en/of klachten. Deze punten 
worden meegenomen en besproken bij de 
oplevering. 
Uw ervaringen, suggesties, verbeterpunten 
en/of klachten kunt u sturen naar: 
Henk Jonkers, secretaris dorpsbelangen 
't Loeg 7A  
9465 TL Anderen 
0592-408114 

henk-jonkers@planet.nl 

mailto:website@anderen.info
mailto:henk-jonkers@planet.nl
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TT-Baan. 

Schoonmaken voor zomer en winter 
activiteiten 

Net als vorig jaar komt het geld dat verdient 
wordt met het schoonmaken van de TT-baan 
ten goede aan de SVA en de IJsvereniging. 
Hiermee worden een deel van de activiteiten 
betaald die beide verenigingen organiseren in 
zomer en winter. 

Omdat zowel de SVA als de IJsvereniging 
alleen uit bestuursleden bestaat en geen 
ledenbestand hebben wordt er een beroep 
gedaan op de inwoners uit Anderen. 
Ondertussen hebben velen van u zich al 
opgegeven, maar we kunnen altijd meer hulp 
gebruiken. We gaan uit van het motto; vele 
handen...... 

Tevens is dit natuurlijk ook een mooie 
maatschappelijke stage klus voor de 
scholieren onder ons! 

Het schoonmaken gebeurt op maandag 2 juli 
as. (indien nodig op dinsdag 3 juli) We kunnen 
de hele dag terecht op de baan en willen dus 
graag een ochtend- en avondploeg maken. 
Uiteraard zal er gezorgd worden voor een 
goede catering.  

Zelf zult u een stevige bladhark (met lange 
pennen) en/ of een bladblazer mee moeten 
nemen. 

We vertrekken maandag morgen vanaf de 
Brink om 9.00 uur en maandag avond om 
18.00 uur. 

Voor vragen of opgave kunt u terecht bij:  

Egbert Regien, Gevelakkers 24 (243228) of 
Elles Jonkers, 't Loeg 7a (408114) 

SVA / IJsver. Kleuvenveen. 

Zomerfeest 2012 

Om het zomerfeest helemaal te doen slagen 
nog een paar laatste mededelingen. 

 Willen alle teams voor 
donderdagavond doorgeven welk 
nummer er geplaybackt gaat worden?  

Graag de muziek op originele cd of mp-3 
aanleveren. Gebrande cd's gaan niet altijd 
goed. Daarnaast willen wij dat elk team een 
jurylid aanwijst om de playbackshow op een 
eerlijk en deskundige manier te jureren. 

 Wij willen alle basisschooljeugd 
attenderen op de activiteiten op 
zaterdagmiddag om 13.00 uur. We 
mogen de scouting verwelkomen en zij 
hebben diverse spelen voor alle 
leeftijden!! 

 Wil iedereen die mee doet met 
Anderen's got talent aangeven wat zij 
gaan doen. Dit in verband met evt. 
voorbereidingen. Voor de muziek geldt 
hetzelfde als de playbackshow.  

 Op zaterdagavond zal het Nederlands 
elftal zijn eerste wedstrijd spelen. Om 
dit samen te kunnen kijken staat er 
vanaf 18.00 uur een groot scherm in 
de Herberg van Anderen. Door het 
voetballen zullen de spelletjes niet 
eerder beginnen dan 19.45 uur. 

 Om nog binnen je team een touwtrek 
team te kunnen formeren en vanwege 
het voetbal (dus tijdgebrek) wordt het 
touwtrekken naar de zondagmiddag 
verplaatst. 

 Alle ins en outs over het zomerfeest en 
andere Anderse zaken kunt u vinden 
op de vernieuwde website: 
www.anderen.info 

 Dit jaar zal de Herberg van Anderen 
gaan werken met een muntjes 
systeem. Wellicht heeft u nog 
bonnetjes van de voorgaande jaren 
thuis liggen. Na het zomerfeest kunt u 
bij Harrij en Wilma aangeven hoeveel 
dit er zijn er zal er naar een oplossing 
gezocht worden. 

 Denkt iedereen aan het ophangen van 
de Anderense vlag! 

Wij wensen iedereen een heel gezellig 
zomerfeest, veel plezier! 

Namens de SVA, Elles Jonkers 

 

Boermarke dagexcursie 2012 

Uitnodiging voor alle inwoners van 
Anderen 

De Boermarke Anderen nodigt alle inwoners 
van Anderen uit om mee te gaan met de 

http://www.anderen.info/
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jaarlijkse excursiereis. Deze zal dit jaar 
plaatsvinden op dinsdag 17 juli as. 

De reis gaat dit jaar naar het mooie 
Westerwolde. We gaan naar het Landgoed 
Bleyendael waar een historische 
boerderijwinkel is , maar ook een 
“robotskybox”. Hier kunt U de melkrobot 
aanschouwen. Boer Peter verteld over zijn 
boerderij het biologische boeren met het 
uitstervende ras de Groninger Blaarkoppen, 
Blaarkoppenworst, en andere vleesproducten. 
Maar ook een 2e tak: de arrangementen. 

Daarna gaat de tocht verder naar het 
Nederlands Duitse grensgebied en rijden we 
over de zogenaamde “smokkelroute”. In 
Wedde staat een koffietafel klaar, waarna we 
worden opgehaald door de “schutterij” van 
Wedde. Een bezoek aan het cafe van wijlen 
“Tantie Fischer”, waar het geheime recept van 
oa Wedderjachtburger bewaard is gebleven. 

We marcheren daarna naar de Schutterij van 
Wedde, waar U wordt uitgenodigd om te 
strijden om de titel van “Koning en Koningin” 
van de groep. Dit gebeurt op de volgende 
onderdelen: geweerschieten, pistoolschieten, 
gelukskaart, pijl en boog, laserschieten, en 
boerendart (met hooivork). 

Daarna vertrekken we naar zalencentrum “het 
oude Wapen” in Blijham, waar een 
goedverzorgd “BoerenBrasBuffet” voor ons 
klaar staat. 

De prijs voor deze gevarieerde en geheel 
verzorgde dag bedraagt € 80,-- per persoon. 

Vertrek is 09.00 uur op de brink in Anderen. 

Opgave kan tot 1 juli a.s. bij Geert Liebe 
telefoonnummer 0592-241503 of AJ Knijp 
0655307420 

Boermarke Anderen 

Stichting Historie Anderen.  
Aanwinsten:  
Roald Bakker: een partijtje munten;  
Fam. Meinders: een haarhamer;  
Fam. Stiksma: een snijbonenmolen.  
 
Drentse Culturele Uitdag-Monumentendag 
2012.  
Op zaterdag 8 september 2012 wordt de 
Drentse Culturele Uitdag gehouden, in 
combinatie met de landelijke Monumentendag.  

Wij als Stichting Historie Anderen organiseren 
op die dag een tentoonstelling over de collectie 
fossielen van ons bestuurslid Geert van Veen. 
Hij heeft in zijn leven een indrukwekkende 
collectie vondsten bijeen gebracht, en wij 
vinden het een erezaak om daaraan op deze 
wijze aandacht te schenken. Er wordt ter 
plaatse deskundige uitleg gegeven. Vanaf 
13.00 tot 17.00 bent u  van harte welkom. De 
entree is gratis.  
De expositie valt ook nog te bezichtigen op 
zondag 9 tot en met dinsdag  11 september.  
Van die dagen worden de openingstijden nog 
nader bekend gemaakt.  
 
Herdruk van het boek "Anderen, het dorp van 
de Moeshappers".  
Dit boek over de dorps- en 
bewoningsgeschiedenis van Anderen is al 
sinds ruim 10 jaar uitverkocht.  
Omdat er nog regelmatig vraag naar bestaat, 
vooral van nieuwe inwoners van ons dorp, 
overweegt het bestuur een uitgebreide en 
herziene tweede druk uit te brengen. Voor het 
echter zover is, zal er nog heel veel arbeid  
verricht moeten worden. Niet alleen betreft het 
hier onderzoek in archieven, maar er moet ook 
nog heel veel aangevuld en gewijzigd worden. 
En daarnaast speelt ook de financiering van 
een herdruk een niet onbelangrijke rol. Voor wij 
hiermee verder gaan willen wij graag weten of 
er voldoende belangstelling voor zo'n herdruk 
bestaat, en hoe groot de oplage zou moeten 
worden. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of 
bezitters van het boek ook belangstelling 
hebben voor een tweede uitgebreide versie, of 
alleen voor een nieuwe druk van het tweede 
deel van het boek de bewoningsgeschiedenis.  
Voor niet-ingewijden: het boek bestaat uit twee 
delen:  
-het eerste deel bestaat uit een aantal 
thematische hoofdstukken zoals onderwijs, 
archeologie, boermarke, verenigingen, 
ruilverkaveling, kerkelijk leven enz.  
-het tweede deel geeft van elke woning in ons 
dorp een zeer uitvoerige 
bewoningsgeschiedenis met vanaf de  
middeleeuwen alle bewoners.  
Op beide delen van het boek, maar met name 
op deel 2, de bewoning, hebben wij in de jaren 
na 1998 heel veel aanvullingen gevonden. Dat 
deel wordt dus ook veel omvangrijker en meer 
informatie biedend!  
Om te kunnen peilen hoe groot de 
belangstelling voor een eventuele herdruk is, 
en voor welke vorm de meeste belangstelling 
bestaat, zouden wij het bijzonder op prijs 
stellen als u ons door het invullen van de 
bijgevoegde antwoordstrook wilt laten weten 
welke vorm uw voorkeur heeft.  Het enige wat 
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wij van u vragen is het aankruisen van het 
rondje, wat voor u van belang is.  
N.B.     Het invullen verplicht u tot niets. Dit is 
geen bestelformulier!  
Het invullen en inleveren is slechts van groot 
belang voor het bestuur. Met uw gegevens 
kunnen wij de route uitstippelen die mogelijk 
zal leiden tot een juiste manier van werken.  
 
Inleveren van de strook graag voor 15 juli 2012 
bij:  
Loekie Brands                Gevelakkers 
25            of   lmmbrandsd@gmail.co  
Heerko Koops                Gevelakkers 20  
Age Stiksma                   Nijend  
3                      of a.stiksma@hetnet.nl  
 
De drie mogelijkheden zijn:  
A. Een  uitgebreide herdruk van het gehele 
boek.  
 
B. Een uitgebreide herdruk van alleen het 
tweede deel, de bewoningsgeschiedenis.  
 
C. Aanvullingen op het eerste deel, met een 
uitgebreide herdruk van de 
bewoningsgeschiedenis,  

Gevraagd:  
wollen dekens 
Heeft u nog  (oude) wollen dekens waar u niks 
meer mee doet en/of die toch in de weg 
liggen? Ik zou ze graag (gratis) willen hebben! 
We gaan ze oa gebruiken om met de 
Creatieviteitsclub van Anderen er iets leuks 
mee te maken. 
Ik wil ze komen ophalen. 
 
Margriet Koops 
Gevelakkers 20 
Tel 350387 

 

 

 

 

 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  
 
Ik kies/wij kiezen bij een heruitgave voor:  
 
O    Een uitgebreide herdruk van het gehele boek.  
 
O    Een uitgebreide herdruk van alleen het tweede deel, de bewoningsgeschiedenis.  
 
O    Aanvullingen op het eerste deel, met een uitgebreide herdruk van de bewoningsgeschiedenis.  
 
Naam:                                                                                        

Adres:                                                                                        

 
Dit invullen verplicht mij tot niets!  

(inleveren: Heerko Koops  Gevelakkers 20, Loekie Brands  Gevelakkers 25 of Age Stiksma nijend 3) 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  - 
 

Opgave Boermarke dagexcursie  17 juli 2012 

 
Naam:                                                                                        

Adres:                                                                                        

Tel :                                                                                           

(Inleveren: Geert Liebe Veenvoort 4, of Albert Jan Knijp oldend 1a) 
 

mailto:lmmbrandsd@gmail.co
mailto:a.stiksma@hetnet.nl

