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Activiteitenagenda 
 
08 mei  : Lezing over energie in Oes Stee 
12 mei     : Ophalen oud papier 
12 mei  : Opknapbeurt Oes Stee 
14-19 mei: Collecte Longfonds 
16 mei  : Jaarvergadering Oes Stee 
18 mei  : Prijsuitreiking klaverjassen 
26 mei     : Opknapbeurt Oes Stee 
26 mei  : JB Meyers: Nijend 24 
8-10 juni  : Zomerfeest 
16 juni     : Dubbel concert Nijend 24: 
                  Awkward I en Tim Knol 
21 juli  : Judy Blank: Nyend 24     
29 aug.  : Dorpsreis Boermarke 
02 sept.  : Sport- en Speldag  
 
Afvalwijzer  
 
dinsdag         8  Oranje 
zaterdag      12  Papier 
maandag     14  Groen 
dinsdag       22  Oranje 
zaterdag      26  Grijs 
maandag     28  Groen 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier 
Zaterdag 12 mei  wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur 

 

Dorpsbelangen 

Dorpsvlaggen en wandelboekjes 
Het zomerfeest is weer in aantocht dus de 
vlaggen kunnen in het weekend van 8, 9 en  
10 juni weer uit! 
Laatste kans om nog een vlag van Anderen te 
kopen. 
Er zijn er nog slechts 2 in voorraad voor  
€ 30,00 per stuk. 
Wandelboekjes (€ 2,50) zijn nog voldoende in 
voorraad. 
Leuk om kado te geven! 
Af te halen bij Ingrid Knol,  
Nijend 24, tel 06-5151 1111 
 
 
Klaverjassen 
 
Hallo klaverjassers, 
Op vrijdag 6 april is er weer gekaart. 
Dit was de laatste avond van het seizoen 
2017/2018. 
Op de eerste plaats Peter van Ringen met 
5143 punten. 
Op de tweede plaats Jantje Meinders met 
5088 punten. 
Op de derde plaats Marius Keizer met  
5074 punten. 
De prijsuitreiking is op vrijdag 18 mei. 
We maken er dan een gezellige avond van, 
ook de partners zijn hierbij uitgenodigd. 
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee. 
Groetjes Jan, Froukje en Hilda 

een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen 
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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 
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Kascontrole S.V.A. (2017) 
 
Op 5 april 2018 heeft de kascommissie van de 
Vereniging Dorpsbelangen de kascontrôle van 
de financiële administratie over het jaar 2017 
van de Stichting Volksvermaken Anderen 
uitgevoerd.    
Tijdens de kascontrôle is uit de beschikbare 
documenten gebleken dat met het tijdens de 
jaarvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen gepresenteerde en 
uitgedeelde gereconstrueerde financieel 
overzicht over de periode 1-1-2017 tot  
9-2-2018 een aannemelijk beeld werd 
geschetst van het vermogen van de Stichting 
Volksvermaken Anderen.  
Bij de beoordeling zijn het gereconstrueerde 
kas/bankboek, het gereconstrueerde kosten-
posten overzicht en voor zover beschikbaar de 
overige financiële documenten betrokken.  
De kascommissie is, na afloop van de 
contrôle, tot de conclusie gekomen dat er op 
grond van de beoordeling van de boven-
genoemde  beschikbare documenten een 
aannemelijk en betrouwbaar beeld werd 
geschetst van de financiën van de SVA 
gedurende de bovengenoemde periode.  
 
De Kascommissie  
Janneke van Wingerden en Jantje Regien 
 

De Barcommissie moet stoppen 
 
In het Moesblad van mei 2016 kondigden wij 
aan dat we een barcommissie hebben 
gevormd, met als doel inkomsten te genereren 
voor ons noodlijdende Dorpshuis Oes Stee. 
Onze eerste grote klus was het Zomerfeest 
2016. 
Nu precies 2 jaar later zijn wij door het huidige 
bestuur van Oes Stee aan de kant gezet. 
Althans, zo voelt het. Het bestuur kan niet 
leven met het idee dat wij als Barcommissie 
ons aansluiten bij de nieuwe bestuursstructuur 
en onder Dorpsbelangen gaan vallen. 
Bijzonder omdat dit op voorhand al bekend 
was. 
De geldstromen zouden dan ook via Dorps-
belangen gaan zodat de inkomsten en 
uitgaven transparant zouden zijn voor het hele 
dorp d.m.v. een door de ledenvergadering 
benoemde kascommissie die de boekhouding 
controleert en het financieel jaarverslag 
goedkeurt. 
Uiteraard zou het voor Oes Stee bestemde 
geld gereserveerd worden ten bate van het 
Dorpshuis. 
 

Wij hebben onze werkzaamheden 2 jaar lang 
verricht in dienst van het dorp.  
Bij alle evenementen en activiteiten die in  
Oes Stee plaatsvonden waren wij aanwezig. 
En desgewenst organiseerden we zelf 
evenementen, zoals een Drentse Avond en 
bingo-avonden. We hebben, vooral dankzij het 
vertrouwen van de dorpsbewoners, een basis 
gelegd om Oes Stee een financieel gezonde 
toekomst te bezorgen.  
In 2017, het jaar van Anderen 800 (geen 
Zomerfeest), wisten we toch ruim € 5200,00 
netto over te houden. Voor 2018 staat de teller 
nu al op ruim € 3177,- netto winst. En we 
hebben dat altijd op een open, eerlijke en 
transparante wijze gedaan en hier 
verantwoording over afgelegd. 
 
Helaas komt hier nu abrupt een einde aan. 
Tijdens een overleg op maandag 23 april jl. 
heeft het bestuur van Oes Stee ons verteld dat 
men niet langer van onze diensten gebruik 
wenst te maken en een eigen barcommissie 
gaat vormen. Er is geen vertrouwen meer. 
Uiteraard mag de Stichting Oes Stee dit zo 
doen. Een stichting heeft tenslotte geen leden 
waaraan zij verantwoording moet afleggen. 
Maar het voelt voor ons niet goed. 
Wij betreuren dit dan ook ten zeerste. 
  
Wat de consequenties zijn van dit besluit 
kunnen we nog niet overzien. In ieder geval 
zullen Jan, Froukje, Roel en Ingrid niet meer 
achter de bar staan. En zij zullen ook hun 
‘horecapapieren’ met ingang van heden niet 
meer beschikbaar stellen voor Oes Stee. 
 
Wij danken de dorpsgenoten voor het 
vertrouwen dat we de afgelopen 2 jaar hebben 
mogen ontvangen en wensen Oes Stee een 
gezonde toekomst toe. 
 
Jan, Froukje, Roel en Ingrid 
 
Berichten vanuit Oes Stee 
 
Jaarvergadering woensdag 16 mei 2018, 
20.00 uur Oes Stee 
Agenda 
1. Opening 
2. Vaststellen stukken 
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarrekening 
5. Terugblik 2017 
6. Vooruitblik 2018/2019 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
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Lezing 8 mei 2018 Philip Lely 
  

 
 
Na zijn fantastisch interessante lezing over het 
weer, neemt Philip ons deze keer mee in de 
wereld van Groene Stroom. 
 
“Groene stroom wordt in ons land zwaar 
gesubsidieerd. Aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld reken ik uit dat groene 
stroom als we daar geheel op over gaan, ons 
miljarden per jaar gaat kosten. Doen we dat 
voor het milieu of voor de lieve mondiale 
vrede? 
Wat heeft groene stroom met slavernij of 
voedsel te maken? Hoeveel tijd hebben we 
nog om de vrede te bewaren? 
Vragen waar we in de CO2 -discussie 
makkelijk aan voorbij gaan. Als u meedoet, 
wordt dit een warme avond”. 
 
Onderhoud Oes Stee 
Zoals u reeds heeft opgemerkt zijn wij de hal 
van Oes Stee aan het schilderen.  
Als voorloper op, straks, het groot onderhoud. 
Wij zijn al een eindje gekomen tijdens  
NL Doet, maar er zijn nog steeds een aantal 
muren en deuren die aandacht vragen. 
Daarvoor vragen wij uw hulp. 
Wij willen graag op 12 mei en 26 mei alles 
afmaken en wij hopen op uw hulp. We starten 
om 10.00 uur met koffie en lekkers. Voor lunch 
en soep wordt gezorgd. 
Wilt ons helpen, dan horen wij dit graag 
via oesstee@gmail.com. Voor ons is dit fijn, 
zodat we weten dat u komt.  
Ook vragen wij in dit zelfde kader of er 
medebewoners zijn die Oes Stee willen helpen 
opfrissen. Noem het een verlate voorjaars-
schoonmaak.  

We vinden het fijn wanneer we dit dan ook 
kunnen doen. Ook hiervoor kunt u zich 
opgeven via oesstee@gmail.com. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Barcommissie 
Afgelopen maandag heeft het bestuur van  
Oes Stee een gesprek gehad met de huidige 
barcommissie. In de vergadering is besloten 
geen gebruik meer te maken van de bar-
commissie. Verschillende inzichten heeft tot  
dit besluit geleid. 
Wij danken de barcommissie voor hun inzet in 
de afgelopen anderhalf jaar. 
Wij zullen met de diverse clubs afspraken 
maken hoe wij dit gaan invullen. 
 
Voor nu berichten van Oes Stee 
 
26 mei JB Meijers - Nijend 24 
 

 
 
We zijn erg trots dat het gelukt is om  
JB Meijers boeken. Op 26 mei komt hij bij 
Nijend24 een optreden verzorgen.  
JB Meijers is vooral bekend als de zanger  
en gitarist van de Common Linnits. 
 
JB Meijers geldt als een van de sleutelfiguren 
in de Nederlandse muziekwereld. Al van jongs 
af aan speelde de getogen Zeeuws-Vlaming 
veel verschillende muziekinstrumenten. Thuis 
werd veel koper en piano gespeeld. 
Aanvankelijk was het met name klassiek wat 
de klok sloeg. Op een gegeven moment sloeg 
het gitaarvirus hard toe en begon hij in een 
uiteenlopende melange van bands te 
opereren. 
 
Reserveren kan via de website
www.nijend24.nl  
of telefonisch via 06-51511111 
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Stichting Historie Anderen 
 
Jurjen Burema, een markante en strenge 
schoolmeester                                       
 
Op 1 januari 1911 werd Jurjen Burema tot 
hoofd van de lagere eenmansschool te 
Anderen benoemd.  
Hij was geboren op 2 maart 1869, was onder-
wijzer in Eerste Exloermond, en gehuwd met 
Jantina Elsina Walland. Omdat er in het dorp 
geen onderwijzerswoning was bleef hij tot  
1 mei 1901 in Rolde wonen. Daar werd toen 
zijn dochter Elsje Grietje geboren. 
Het ontbreken van een ambtswoning was 
al jarenlang een strijdpunt in de gemeente 
Anloo geweest. Burema ging noodgedwongen 
met zijn gezin “tijdelijk” wonen in een deel van 
een later gesloopte boerderij tussen Oldend 10 
en Veenvoort 2.  
Sommige voorgangers van Burema vertrokken 
al snel na hun benoeming naar een andere 
standplaats, om dat ze genoeg kregen van het 
eeuwige overleg met het gemeentebestuur. 
Dat stelde de bouw van een ambtswoning al 
jarenlang uit: dan was de gemeentekas leeg, 
dan weer waren er andere prioriteiten. En het 
verblijf in de door een boerengezin mee-
bewoonde boerderij was blijkbaar voor 
niemand aanvaardbaar. 
Toen Burema na korte tijd genoeg had van  
alle vage beloftes en blijkbaar geen perspectief 
zag in het trage beleid van bestuur, besloot hij 
uit Anderen te vertrekken en elders zijn 
loopbaan voort te zetten.  
Het dorp had inmiddels, bij monde van de 
Boermarke, een perceel grond aangeboden 
voor een nieuwe school met een ambtswoning. 
En dat voor de prijs van 10 gulden. Na enige 
jaren kon er toen redelijk vlot een besluit 
worden genomen. 
En Burema had als leerkracht een goede 
naam, die wilde men niet kwijt. 
Dat resulteerde in de bouw van een nieuwe 
woning, die op 15 juli 1904 door de Burema’s 
kon worden aanvaard. En daar heeft Jurjen 
Snor, zoals zijn bijnaam was, nog 30 jaar lang 
gebruik van gemaakt! 
Hij heeft twee generaties in het dorp onderwijs 
gegeven, en dat was niet altijd tot ieders 
genoegen. Hij was een uitstekend onderwijzer, 
maar bezat helaas weinig geduld en humor. 
Hij stond bekend als erg streng, en zijn woord 
was woord. In zijn tijd werd de school in 
Anderen een tweemansschool. Het grote 
aantal snel van standplaats wisselend 
schooljuffen geeft te denken, en ook in de 
notulen van de gemeenteraad merkt men het 
een en ander van strubbelingen, ook met 
collega’s uit andere dorpen. 

Van zijn korte geduld is  onder meer het 
volgende bekend: Jans Speulman van Oldend 
10, klein van postuur, ging op 1 april 1903 (in 
die tijd was 1 april het begin van het 
schooljaar) voor het eerst naar school.  
De eerste schrijfles met lei en griffel werd een 
drama. Griffels braken en de lei viel in duigen 
op de schoolvloer. Kleine Jans kreeg enkele 
ferme oorvijgen. 
Hij kwam in tranen thuis, wilde niet weer naar 
die meester, en werd door zijn vader getroost. 
Om hem wat af te leiden mocht hij van zijn 
vader de kalveren voeren in het weiland 
tussen de	woningen. Maar daar achter de heg 
stond de buurman, meester Burema. 
Hij moest bij meester komen, werd opnieuw 
bestraffend  toegesproken en kreeg tot slot 
opnieuw enkele oorvijgen………. Er is toen 
door de familie Speulman en de meester een 
zeer pittig gesprek gevoerd! 
Dat Burema onderwijskundig met zijn tijd 
meeging is wel duidelijk. Zo maakte hij tijdens 
de aardrijkskundeles bij het leren van de kaart, 
wij noemen dit heden ten dage topografie, 
gebruik van een zelfgemaakte plattegrond van 
het dorp. De leerlingen moesten dan de 
bewoners op de kaart opzoeken en aanwijzen. 
Maar toen een leerling bij het aanwijzen van 
Nijend 3 antwoordde “ Daar woont Jurjen 
Burema” volgde een woede-uitbarsting.  
Je hoorde netjes te zeggen “ meester 
Burema”. 
In het dorp speelde hij een vooraanstaande 
rol. Zo was hij sinds 1919 secretaris van de 
landbouwverening. En als er een officieel stuk 
naar de gemeenteraad moest worden  
verzonden, dan werd hij	geraadpleegd. Maar 
door zijn eigenzinnig gedrag werd hij niet 
overal gerespecteerd. 
Per 1 mei 1934 ging Burema met pensioen.  
Hij heeft daarvan nog 24 jaar met zijn vrouw 
kunnen genieten. In 1958 overleed hij te 
Veendam, zijn vrouw een maand later. 
                                                                           
 Age Stiksma 
 
De daogen 
 
De dag van het paosvuur, de dag van klaogen 
over de rook van ‘t paosvuur, de dag van de 
Duutse taol, de dag van ‘t tellen van de 
vogelies en de dag van ‘t tellen van de iemen 
en de hommels. Het is  ’t jaor van de hoes-
zwalvies, die bent weer in oous Moesdörpie 
ankommen. Wij vernuvert oous aofgemieterd 
met het tellen en inventariseren, geeft de 
menings en antallen deur via social media.  
Actief as de mieghummels bent ok de  
passanten en recreanten, zie zwaarft en zie 
kruupt weer taopig deur ouze Dreense dreven.  
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De boeren en de middenstand maokt dikke  
daogen. Terrassen en veestaopels breidt oet. 
De stallegies komt weer van stal.  
En dan op zundag kan ’t daogse gowd oet.  
Op pad um te struunen deur aandere dreven. 
Dan weer  in hoes um te kieken of de zwalvies 
heur nusties opzöcht hebt. Het veurjaor begunt 
nou te daogen. 
     
Aldus Moeshapper 
 
 
Bushokje, 
 
Zoals in het vorige Moesblad is vermeld, is 
onze aanvraag voor een nieuwe en beter op 
de Brink passende “bushokje” gehonoreerd. 
Er is een bedrag van € 8600,- toegekend. Hier 
zijn wij natuurlijk erg blij mee. 
Op de bijgevoegde tekening zien jullie welke 
vorm het nieuwe bushokje zal kunnen krijgen. 
Materialen welke gebruikt gaan worden zijn 
hout en riet. Deze materialen passen in het 
beeld van de Brink en zijn duurzaam. 
Binnenkort komen commissie Anderen 800 en 
Dorpsbelangen bij elkaar om de plannen 
verder uit te werken. Wij houden jullie via het 
Moesblad op de hoogte. 
Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met het bestuur van Dorpsbelangen. 
 

 
 
Namens Vereniging Dorpsbelangen, 
 
Roel Luis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectes 
 
De Longfonds collecte vindt plaats van 
14 t/m 19 mei aanstaande. 
 
De opbrengst van de collecte voor het 
Reumafonds bedroeg € 166,47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


