
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke  

verenigingen van Anderen. 
nr. 2  juli 2001. 

 
Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand. 

Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd,  
voor de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de krant,  

bij Dick van der Es, Nijend 2  Anderen, emailadres   
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
 
Nieuw Papier door Oud Papier. 
 
Onder dit motto heeft de Vereniging van 
Plattelandsvrouwen afd. Anderen aangeboden 
als sponsor op te treden voor “Het Moesblad.” 
Met het geld dat wordt verdiend met het oud 
papier betaalt de Vereniging de kosten voor het 
kopiëren en rondbrengen van “Het Moesblad.” 
Door dit initiatief is het plaatsen van berichten 
en mededelingen voor de verenigingen geheel 
kosteloos. 
Om de opbrengst van het oud papier zo groot 
mogelijk te maken, verzoeken wij de lezer dan 
ook “Het Moesblad” na het lezen bij de stapel 
“oud papier” te doen. 
 
 
NvBP Vrouwen van Nu / Boermarke 
 
Uitnodiging feestavond. 
 
De gezamenlijke feestavond van de 
Plattelandsvrouwen en de Boermarke wordt 
gehouden op  24 november a.s. Wij gaan dan 
's avonds  naar café/restaurant Hofsteenge in 
Rolde voor een spelletjesavond gecombineerd 
met een warm en koud buffet.  
Gaat u mee, dan graag  even opgeven bij een 
van de bestuursleden. 
 
Commissie voor Volksvermaken 
 
Klootschieten 
 
Noteer alvast in uw agenda:  
op 17 augustus organiseren wij een straten-
klootschietwedstrijd.  
Aanvang 19 uur, startplaats Auberge St. 
Hubert. 
 
 

Hennie Sling wint de taart 
 
Met haar inzending “Het Moesblad” heeft 
Hennie Sling de hoofdprijs gewonnen in de 
prijsvraag voor een mooie naam voor de 
nieuwsbrief. Uit handen van Ruud van der 
Houwen, die de hoofdprijs beschikbaar stelde, 
ontving mevrouw Sling de taart. 
Vanaf nu heet de nieuwskrant dan ook officieel 
“Het Moesblad” 
 
 
Zomerfeest zeer geslaagd. 
 
Het zomerfeest 2000 kan gerust geslaagd 
genoemd worden. Op alle dagen was de 
opkomst hoog, en aan de reacties van de 
aanwezigen is te concluderen dat iedereen met 
volle teugen heeft genoten. 
Vooral voor de organisatie is dit een prachtig 
resultaat. Het CVV en vele vrijwilligers 
hebben een mooi en afwisselend programma 
samengesteld, en alles in goede banen geleid. 
Vooruitlopend op de evaluatie van het 
zomerfeest deelde het bestuur van het CVV 
mee, dat mede door het enthousiasme van de 
deelnemers, het spektakel volgend jaar zeker 
een vervolg zal krijgen. 
Meer nieuws in “De Zomerfeest Special” 
 
Neem geen “Moesblad” voor de mond 
 
Elke krant heeft een opinie / discussiepagina, 
en “Het Moesblad” wil ook graag een podium 
voor uw mening beschikbaar stellen. Dus heeft 
u iets waarover u in de pers -en voor een breed 
publiek- uw zegje wilt doen, doe het dan in 
“Het Moesblad”. 
Voorwaarde is een “net” taalgebruik en de 
naam van de schrijver/ster komt onder het stuk. 
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Het Moesblad 
 
 
Grotere letter voor bijziende lezer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport- en spel dag 
 
Na een zeer geslaagd zomerfeest, staat de 
jaarlijkse sport- en spel dag op het programma. 
Aangezien het zomerfeest een sportief karakter 
heeft gehad, hebben CVV én Vereniging voor 
Dorpsbelangen Anderen besloten om de 
“sport- en spel dag” later in de zomer te 
plannen.  

Noteer daarom zondag 26 augustus 2001 voor 
deze dag!  
Het programma voor deze sportieve zondag is 
als volgt:  
Om 9.45 uur wordt begonnen met het 
stratenvolleybal en vanaf 13.00 uur de 
spelletjes voor jong en oud. Aansluitend aan 
deze spelletjes wordt de finale van het 
volleybaltoernooi gespeeld. 
 
Om de indeling van de volleybalteams te 
kunnen maken,  vragen wij aan jullie, om je 
deze week bij een ploegleider aan te melden. 
De ploegleiders zijn: 
voor het Oldend: Erik Bakker tel:   
voor Hagenend/ Gevelakkers: Jantje Regien 
tel: 243228 
voor het Nijend: Wilfred Ridder tel: 243070 
voor ’t Loeg/ Veenvoort: Tjapko Uildriks tel: 
243342 
De opgave voor de spelletjes kan worden 
gedaan op de dag zelf. 
De kosten voor de inschrijving zijn fl. 2,50 per 
persoon. Kinderen tot 12 jaar doen gratis mee!! 
 
Het spreekt voor zich dat alle inwoners van 
Anderen verwacht worden op de “sportiefste 
zondag van het jaar”, maar ook  “de aanhang” 
en oud inwoners van Anderen zijn van harte 
welkom om zich op te geven. 
Om de twee laatste groepen te bereiken, doen 
wij een beroep op alle mensen die dit bericht 
lezen: “Geef deze oproep door”! 

 
 
 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
opgave straten volleybal / sport- en spel dag 26 augustus 2001 
adres  
 
Naam 1 
Naam 2 
Naam 3 
Naam 4 
 

Op verzoek van de heer 
A.Smelt is besloten een 
groter lettertype te 
gebruiken voor “Het 
Moesblad”.  
Hij had moeite om de 
vorig maand uitgekomen 
brief te lezen, en was 
waarschijnlijk daarom 
afwezig bij het 
schitterende concert wat 
TOGIDO op dinsdag 12 
juni j.l. heeft gegeven. 
Wegens ruimtegebrek 
kan het adres van de 
dichtstbijzijnde opticien 
niet geplaatst worden. 
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Het Moesblad 
 
 
 
 
 
 
Terugblik op het Zomerfeest. 
 
Mede dankzij het droge weer en een 
vernieuwde opzet waren er dit jaar gelukkig 
weer eens veel mensen op de been. Gedurende 
het hele weekend hebben in totaal 140 mensen, 
jong en oud, deelgenomen aan 13 spel- 
onderdelen, variërend van koers- tot reuzenbal. 
Hiervoor moesten 6 ploegleiders zorgen voor 
voldoende mensen aan de start op het juiste 
tijdstip. Dat leverde voor sommige ploeg- 
leiders misschien wel een slapeloze nacht op, 
maar na wat heen en weer gebel en goed 
ronselwerk lukte het allemaal. Goed werk 
ploegleiders!!! Nogmaals bedankt namens het 
CVV. 
De uiteindelijke winnaar van de zeskamp was 
team WIT van ploegleider Henk Wielinga. Zij 
kregen hiervoor de wisselbeker uitgereikt en 
een slagroomtaart. 
Al met al een geslaagd weekend dachten wij.  
Dit bleek ook uit de vele positieve reacties die 
wij hebben mogen ontvangen. Volgens deze 
opzet zal het zomerfeest volgend jaar ook weer 
worden georganiseerd. Wanneer precies kunt u 
lezen in de volgende nieuwsbrief. 
 
Team Wit winnaar van het Zomerfeest 
 
Met overmacht heeft het team van ploegleider 
Henk Wielinga het zomerfeest gewonnen. Met 
een puntentotaal van .. punten bleven zij het 
blauwe team van Jos Terken voor. Als derde 
eindigde het <kleur> team van aanvoerder 
<naam>. De poedelprijs ging naar Coba Boer 
en haar groene team. 
De winnende ploeg bestond uit: 
Eline Albers, Elvira Ardon, Boudewijn van 
Baal; Han Boerma, Jannie Bossema, Jan Dries, 
Sandra van der Es, Eelco Hagendijk, Arjen 
Hogenelst, Froukje Kemker, Margriet 
Lesschen, Reinder Lesschen Bzn, H. Oostra-

Oostra, Hennie Slijkhuis, Sander van der 
Sluys, Janna Speelman, Lucas Speulman, 
Margreeth Steen, Age Stiksma, Kornelis 
Udding, Elsje Uildriks, Simone Wielinga en 
Henk Wielinga. 
 
 
Playback Show 
 
De Playbackshow op zaterdagmiddag is 
gewonnen door Judith Hogenelst met haar 
vertolking van Anastasia. Zij kreeg van de 
jury, die een zeer moeilijke taak had, de meeste 
punten. Omdat haar ploegleider de joker had 
ingezet, scoorde Judith voor haar team dubbele 
punten. Zeker is dat haar prachtige tatoo heeft 
bijgedragen aan haar overwinning. 
Luke Lesschen bleef als enige mannelijke 
deelnemer staande tussen het vrouwelijke 
geweld. Hij werd tweede als Danny de Munck. 
 

Wist U dat ……. 
 Mensen uit Anderen graag in bad gaan, 

ondanks de kou 
 Trijnie vrijdagavond een kloot uit de sloot 

wilde vissen, maar zij zelf uit de sloot kon 
worden gevist 

 Zij dus eerst droge kleren aan moest trekken 
voordat ze het café in kon. 

 Ondanks bordjes er toch nog een ploeg (wit) 
verkeerd is gelopen bij het klootschieten 

 Gerald v/d Sluys het trekkerdrukken dacht te 
kunnen winnen met een eigen getrokken 
streep 

 Team wit met 6 personen (i.p.v de vereiste 
5) de zeephelling heeft genomen en dit 
onderdeel toch nog met gemak won 

 De feestavond ook gezellig was met muziek 
van “New Light” 

 Dit zonder inzet en aanwezigheid van u allen 
niet was gelukt. 

 ALLEMAAL BEDANKT!! 
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Jokers goed benut 
 
De jokers zijn door veel ploegleiders goed 
benut; het maximaal aantal dubbele punten was 
er voor geel, rood, wit en blauw. 
Verder viel op dat Team blauw de meeste 
spelonderdelen heeft gewonnen maar hiermee 
toch niet algeheel winnaar werd. 
 
Kleurwedstrijd 
 
Aafje van Baal heeft de kleurwedstrijd voor 
haar leeftijdsgroep gewonnen. Eline Albers 
won de wedstrijd in haar leeftijdsklasse. 
 


