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Het	  Moesblad	  
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 171 – augustus 2015 
 

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 berust bij de betrokken inzenders. 
Rechtstreeks contact met Dorpsbelangen dient te worden opgenomen via: 

www.anderen.info of dorpsbelangen@anderen.info 
_____________________________________________________________________________________________________
  
Activiteitenagenda 
 
25 aug.     : Dorpsreis Anderen 2015 
30 aug.     : Sport- en Speldag 2015 
05 sept.    : Huiskamerconcert Nijend 24 
11 sept.    : Klaverjasavond in Oes Stee 
12 sept.    : Rommelmarkt woonboerderij 
12 sept.    : Open Monumentendag 
 
 
Reminder Sport- en Speldag 
zondag 30 augustus 2015  
aanvang 10.30 uur 
 
In het Moesblad van juli stond het opgave- 
formulier.  
Wij komen dit formulier in de week van  
16 t/m 22 augustus weer bij u ophalen,  
tegelijk met de donateurskaart van de 
Vereniging Dorpsbelangen.  
De donatie is dit jaar weer € 5,00. 
 
 
Klaverjassen 
 
Hallo klaverjassers in Anderen, 
De datums zijn weer bekend: 
Vrijdag 11 september 
Vrijdag 9 oktober 
Vrijdag 6 november 
Vrijdag 4 december 
De datums voor 2016 komen in oktober. 
Wie graag een gezellig avondje wil 
klaverjassen is van harte welkom. 
We kaarten 1 keer in de maand in Oes Stee. 
Aanvang 19.45 uur. 
Voor inlichtingen of opgave:  
Hilda Groote,  't Loeg 3, telnr. 0592241323. 
Hopelijk zien we alle bekende gezichten weer, 
maar misschien ook wel nieuwe gezichten. 
 

Dorpsreis  Anderen 2015 
 
Inwoners van Anderen worden van harte 
uitgenodigd om op dinsdag 25 augustus mee 
op reis te gaan naar Amsterdam. 
Om 07.00 uur vertrekken we met een bus van 
Arriva, vanaf de Brink. Op het programma voor 
deze dag staan: Bezoek aan de kassen met 
oranje parika’s van Agriport Middenmeer, 
bezoek aan de scheepsloods van  
Erwin Hilbrands, en een rondvaart door de 
grachten. Uiteraard is er een lunch en zijn er 
koffiestops, en het 3-gangendiner nuttigen we 
op de weg terug naar Anderen in restaurant 
De goede Aanloop in Tollebeek. 
Indien u dieetwensen heeft (bv. suikervrij) dit 
bij opgave vermelden. 
Uw bijdrage in de kosten van deze reis is  
65 euro p.p. Opgave vóór 19 augustus bij een 
van de bestuursleden van de Boermarke: 
Jan Ubels, Bert Speulman, Tjapko Uildriks, 
Ruud van der Houwen, Ko Albers. 
 
Wij hopen op veel deelnemers! 
 
 
Open Monumentendag Hagenend 2 
Zaterdag 12 september  
10.00 – 1700 uur 

 
Hallehuis ‘Wiltinghe’. Oudste deel 1451. 
Ooit was deze boerderij eigendom van de 
bisschop van Utrecht en van de landschrijver 
van Drenthe. 
Deze boerderij met rietdak en achterbaander is 
gebouwd in drie periodes: 
 
- Het bedrijfsgedeelte, was het oorspron-
kelijke ‘los hoes’. De ankerbalk constructie 
ervan stamt uit de late Middeleeuwen.  
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Het heeft extreem lage wanden, die 
oorspronkelijk uit vakwerk bestonden, maar 
rond 1800 zijn vervangen door steen.  
Ook toen is de inspringende baander naar 
buiten geplaatst. 
In de achterwand is naast deze baander met 
loopdeur en wybert-venster nog de deur naar 
de paardenstal. Tussen beide in, zit trapje naar 
het kippenhok boven de paardenstal. Binnen is 
de koeienstal met ‘koepalen’ bewaard 
gebleven. Direct daarboven zit de  ‘hilde’ en 
weer hoger liggen de ‘slieten’ voor het 
optasten van het hooi. 
 
- Het woonhuis stamt uit de eerste helft van 
de 17e eeuw en ligt niet helemaal in lijn met het 
achterhuis. De grote woonkeuken heeft een 
Classicistisch beschiilderd beddenschot van 
rond 1800 met daarin nog het ‘bitterkastje’. 
De grote schouw met blauwe tegeltjes, 
koperen knoppen en stervormige versieringen 
in bladgoud, heeft nog ‘haal’ en haardplaat. 
Verder zijn in het vertrek aanwezig de ‘wiemel’ 
en de zandkist voor het schuren en 
zandtapijten. Dit vertrek heeft zeer zware 
balken. De ramen hebben een kleine 
ruitverdeling. 
 
- Het voorhuis is volgens de jaartalankers van 
1854 en gebouwd door Tale en Jacob Huizing 
( THJH ). Het bevat een grote voorraadkelder 
met geglazuurde plavuizen en een zeer 
uitgesleten trap, naast een kleinere 
aardappelkelder. De laaggeplaatste kelder-
ramen hebben allemaal diefijzers. De opkamer 
is te bereiken via een ‘trapluik’ en bevat nog 
twee bedsteden. Ooit was in de kamer ernaast 
een winkel en een ‘stille knip’.  
De zolderruimtes erboven, voor de winkel-
voorraden, hebben elk hun eigen rij kleine 
raampjes. 
 
- De aangebouwde schaapskooi is een 
reconstructie van de oorspronkelijke. 
Het materiaal is afkomstig van een soortgelijke 
schaapskooi uit Pesse. Zowel boerderij als 
schaapskooi hebben een eigen rijks-
monumentennummer. 
 
Activiteiten Hagenend 2  
Open Monumentendag 12 september 
10.00 – 17.00 uur: 
- Rietdekker Meine Alserda uit Zuidlaren 

Plaatst een nieuw uilebord (oelebret). 
- Henny Kock uit Grollo, kunstenares, is 

zeer bedreven in het maken van 
bijzondere kralenkettingen. 

- Cis Koetse uit Rolde, kunstenares, is een 
Noordelijke Realist, een “fijn”-tekenaar. 
 

- Geert de Weerd, Eexterveenschekanaal. 
Kunstenaar bij het Drents Schilder-
genootschap. Eigen werk en muziek op de 
trekharmonika. 
 

Hans Hilbrands 
 
Perry Dossett – 5 september 
 
Heart to heart with Michael Jackson 
Met enige trots kondigen we een zeer 
bijzonder optreden aan van Perry Dossett.  
Een must voor alle liefhebbers van de muziek 
van Michael Jackson. 
In Heart to heart with Michael Jackson brengt 
Perry Dossett een eerbetoon aan de muziek 
van Michael Jackson. In een intieme 
theatershow laat hij horen hoe geweldig de 
muziek van deze legende is. Geen glitter, geen 
glamour, maar pure muziek. Begeleid door 
gitarist Leon Mennen en percussionist Enrique 
Firpi brengt Perry Jackson’s muziek op een 
geheel eigen, soms verrassende en dan weer 
heel herkenbare wijze. Een avond om het 
ongekende talent van Michael Jacskon te 
vieren, of zoals Perry zelf zegt: “Don’t imitate, 
but celebrate”. 
 

 
 
Meer informatie is te vinden op 
www.nijend24.nl 
De kosten voor dit optreden bedragen € 17,50 
  
Wil je er bij zijn bel Ingrid 06 - 51 51 11 11  
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Trekkers 
 
Aofgelopen periode zat de trek der weer aordig 
in. Vekaansiegangers kwammen reur.  
Ok al hadden zie wind en regen tegen, zie 
trökken toch weer de portemonnee.  Dat is 
mooi veur degenen die het daor van moet 
hebben. Moeshappers trekken ok naor 
aandere oorden veur heur reces. Het blef 
antrekken, die dreven deur een aandere 
umgeving.  En dan weer op hoes an.  
De grote trekkers scharrelden het heui  bij 
mekaor en het spul kwam  under plastic of 
under dak.  
En het volkie kuierde daoglieks bij ’t pad.  
Ous  Moesdörpie blef an alle kaanten trekken. 
De  vertrökken Moeshappers worden  al weer 
opvolgt deur neien die heur stee hier  
betrökken hebt.  
Bij zummerdag allenig gien  stronkie moes  
boven de deur. Maor dat zal wel gooud 
kommen, de antrekkingkracht op ous dörpie is 
groot. Wij woont dan ok  aordig antrekkelijk en 
dat trekt weer volk an. En de echte trekkers? 
Die trekt  weer van alles en nog wat, het is 
heur seizoen… 

Aldus  MOESHAPPER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paard en poepschep? 
 
Hallo paardrijdende dorpsgenoten, het over-
komt ons allemaal wel een keer: je paard 
poept op een heel ongelukkig moment, zoals 
bij iemand op de oprit of terwijl je  een voet- of 
fietspad oversteekt.  Ruim de paardenpoep 
dan direct of later even op. Vanuit de KNHS 
wordt er nu een campagne gevoerd om te 
voorkomen dat de gemeente een 
opruimPLICHT in gaat stellen.  Dus gewoon 
even attent zijn en rij vooral niet over het 
voetpad in ons dorp. Je dorpsgenoten en  je 
mede paardensporters zullen je dankbaar zijn 
voor je medewerking EN je voorkomt er een 
opruimplicht mee. 
 
Geertje 

 

 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


