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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 99 augustus 2009. 
 

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, e-mailadres: moesblad@anderen.info 
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
Verhuizing 
 
Wij vertrekken per 28 augustus uit Anderen 
naar Rolde. Daarom zeggen wij hierbij onze 
lidmaatschappen op.  
Wel gaan we door met de zanggroep. 
 
Met vriendelijke groet, 
Renate en Jacques Bolhuis 
Nijend 32, Anderen 
 
Vrouwenvereniging  Anderen 
 
Dit jaar was het een rijwielvierdaagse met veel 
regen. Veel ongemak en extra werk voor de 
fietsers en onze medewerksters in de kraam. 
Ondanks dit alles zijn we niet ontevreden over 
de opbrengst van de drie dagen dat ze 
Anderen hebben aangedaan. 
Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken 
voor de hulp, van tevoren en tijdens de rijwiel- 
vierdaagse, die werd geboden. 
De eerste bijeenkomst is 21 september. 
 
Het bestuur. 
 
Boermarke Anderen 
 
Biotoopverbetering 
Per Ha. wordt maximaal € 23,- beschikbaar 
gesteld. 
Bij meer dan 40 Ha. wordt het beschikbare 
geld evenredig verdeeld. 
De voorwaarden zijn: 
 Het bouwland moet zijn ingezaaid met een 

groenbemester vóór 15 september en 
moet blijven staan tot 15 februari, al naar 
gelang de weersomstandigheden. 

 Alle groenbemesters komen in 
aanmerking. 

 Het gewas mag niet geoogst worden. 
Degene die hieraan mee wil doen, kan dit vóór 
15 september opgeven bij:  
G. Liebe, tel. 241503.  
Het bestuur 

 
Stichting Tentoonstelling  
Oostermoer 
 
Eext, Anderen, Eexterzandvoort 
Volgend jaar is Eext aan de beurt om het 
Oostermoerfeest te organiseren in week 29, 
van 13 t/m 18 juli 2010. Voor de organisatie is 
een nieuw bestuur  samengesteld dat bestaat 
uit 11 personen. 
Uit Eext:  Cora Kuiper, voorzitster 
                Willy Daling, secretaresse 
                Monique Wichers 
                Roelof Jan Tienkamp 
                Roelof Vedder 
Uit Eexterzandvoort:            
                Marjan Kroeze 
                Bert de Jonge 
                Henk Vedder 
Uit Anderen: 
                Roelie Smelt 
                Geert Liebe, penningmeester 
                Luchienus Lesschen 
Vanuit de Oostermoer vereniging zullen 
Jannie Dekker en Annie Smit  ons 
ondersteunen. 
  
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het 
opstarten van de organisatie, waarbij we de 
wensen en mogelijkheden inventariseren. 
We gaan in de eerste plaats voor een feest 
voor iedereen met veel gezelligheid. 
Heeft  u suggesties laat ons dat dan weten. 
  
Wij zullen het komende jaar regelmatig van 
ons laten horen! 
 
Stichting Volksvermaken Anderen 
  
Op vrijdag 21 augustus 2009 houden we weer 
onze jaarlijkse klootschietavond. We beginnen 
om 19.00 uur en iedereen vanaf 12 jaar mag 
meedoen. 
Je kan je opgeven bij Coba Boer, Tel. 243089.  
Graag opgeven vóór woensdag 19 augustus. 
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Volgend jaar gaan we natuurlijk ook weer het 
zomerfeest organiseren, de data zijn vrijdag 4, 
zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010. 
Houdt deze data vrij. 
  
Met vriendelijke groet, 
het bestuur. 
 
GAVAS  

Onderlinge sportavond 22 juni 

Maandag 22 juni hield gymvereniging GAVAS 
uit Anloo haar onderlinge sportavond voor de 
jeugdleden. Het weer werkte prima mee en op  
een aangename zonnige avond werkten de 
kinderen van 3 tot en met 12 jaar vier 
atletiekonderdelen en de jagersloop af.  
De atletiek onderdelen waren hardlopen 
(sprint), hoogspringen, verspringen en bal 
gooien. Per groep streden de jongens en 
meiden tegen elkaar. Vele (groot)ouders, 
broers en zussen van de deelnemers hadden 
de weg naar het sportveld achter de OBS 
Anloo gevonden. Nadat alle leeftijdcategorieën 
de atletiek onderdelen hadden afgerond, 
volgde de jagersloop. Gymleidster Ester liep 
per groep één rondje voorop en daarna 
werden de jeugdleden ‘losgelaten’ om zo snel 
mogelijk bij de finish te komen. Alle kinderen 
ontvingen een ijsje voor hun inzet en de 
geleverde prestaties. Per leeftijdscategorie 
mochten de beste 3 van de vier atletiek-
onderdelen samen en de nummers 1, 2 en 3 
van de jagersloop op een heus podium 
plaatsnemen en zij kregen goud, zilver of 
brons omgehangen door de gymleidster Ester.  
 
De uitslag van de atletiekonderdelen was: 
Groep 1-2 
Thijs Bruins 
Jarno Regien 
Elin Albers en Erik Boerma 
Groep 3-4-5: 
Bente Albers 
Roland Jansen 
Bas Bruins en Karin Regien 
Groep 6-7-8 
Kerine Sandker 
Leonie Lesschen 
Annet Regien 
 
Uitslag van de jagersloop 
Groep 1-2: 
Thijs Bruins 
Jarno Regien 
Erik Boerma 
 

Groep 3-4-5 
Roland Jansen 
Bas Bruins 
Bente Albers 
Groep 6-7-8 
Kerine Sandker 
Annet Regien 
Marissa Bos 
  
 
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten laatste maanden: 
Fam.K.Liebe te Rolde: diverse boeken en 
koopaktes. 
Staatsbosbeheer Oudemolen: diverse 
kaarten. 
H. Groote/R. Lesschen: boekjes, ijzerwerk, 
zoals kettingen, een spanriem, spintvat. 
Fam. Raven: boekjes, herdenkingstegels, 
oude foto, oude atlas, diverse kleine 
voorwerpen. 
 
Wij willen mevrouw Geesje Speulman-Pronk 
heel hartelijk danken voor de wijze waarop zij 
voortdurend  aan bezoekers van Hagenend 3 
het boekje “Verborgen hout” onder de aan-
dacht brengt,  en dat niet alleen: het ook nog 
aan de man brengt. Hulde! 
 
N.B. Bezit u bovengenoemd boekje al?  
Voor 3 euro te verkrijgen bij het bestuur. 
 
Een bijzonder aanbod. Een herhaling van het 
juninummer. 
U kunt nog steeds intekenen op “Mijn Drenthe! 
De historische canon in 50 vensters.” 
In oktober verschijnt dit prachtige boek bij van 
Gorcum te Assen. 
Het is een project van het Drents Archief, 
Drents Plateau en Drentse Historische 
Vereniging. Met prachtige foto’s, korte en 
duidelijke teksten, en opgesmukt met 25 anek-
dotes. Daarnaast beschrijvingen van 5 histo-
rische fietstochten, met kaartjes  en een 
routebeschrijving. Bovendien nog een groot 
aantal tips aangaande de Drentse historie, te 
raadplegen boeken en tijdschriften, historische 
verenigingen en musea. 
Ook bijzonder geschikt voor studerende 
kinderen! 
 
De winkelprijs zal 9,95 euro bedragen. 
Volgens afspraak mogen wij, evenals alle 
andere historische verenigingen in Drenthe,  u 
dit boekwerk aanbieden voor de bijzonder 
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lage  prijs van 3 euro, in Anderen ook nog bij u 
thuis bezorgd.. Wij hebben al vele inschrijvin-
gen binnen. 
U betaalt bij ontvangst van het door u bestelde 
exemplaar. 
Inschrijving  is nog mogelijk tot 15 augustus bij 
Age Stiksma, Nijend 3, tel. 242258, 
a.stiksma@hetnet.nl en 
Geert van Veen, Gevelakkers 34, tel. 241755. 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 2augustus 
Geen dienst 
 
Zondag 9 augustus 10.00 uur 
Mevr. Reinders 
 
Zondag 16 augustus 
Geen dienst 
 
Zondag 23 augustus 10.00 uur 
Mevr. H. Mertens 
 
De Kerkenraad 
 
 
Sport- en Speldag 
 
Separaat bij dit Moesblad treft u het opgave- 
formulier voor de komende sport- en speldag 
aan. 
 
 


