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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 110 – juli 2010. 
 

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. 

 
 
IJsvereniging Kleuvenveen. 

Oud papier 

Zaterdag  10 Juli  wordt het oud papier weer 
opgehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 
Woonboerderij Anderen 

Vrijwilligers gezocht. 

Voor enkele cliënten van de woonboerderij aan 
het Nijend zijn wij op zoek naar een maatje die 
wil ondersteunen bij het computeren.  
Het zou mooi zijn als iemand bijv. eens af en 
toe een uurtje zou kunnen komen in de 
boerderij om te helpen met eenvoudige dingen 
op de computer. Het hoeft geen wekelijkse 
verplichting te zijn. 
Informatie via tel. 248870 (na 16.00 uur en in 
het weekend) of kom gewoon gezellig even 
langs! 
 
Oostermoer 2010 (1) 
 
De tijd gaat snel, gebruik hem wel.........!   
Dat is dan ook gebeurd de afgelopen periode. 
Met man en macht is er gewerkt aan de 
wagens. Het einde is in zicht, maar het werk is 
nog niet gedaan.  
De Magic Schoolbus is af en de kleding voor 
de kinderen wordt prachtig! De allerlaatste 
details worden de komende week verwerkt en 
dan kan deze kar, met kinderen erin, rijden. 
De verAnderen wagen is een ander verhaal. 
Een aantal dames van de creatieve club zijn 
aan de slag gegaan met het plakken van 
zaden. Zo is er, na een lijmsoort of 5, 
geprobeerd te hebben en een x-aantal 
tegenslagen te hebben moeten verwerken,  
een mooie Anderense vlag gemaakt en zijn er 
2 borden met tekst beplakt. Deze zaden zitten  
 

 
 
vast als een huis en kunnen bij een volgend 
Oostermoer zo weer gebruikt worden.  
Ook is er rogge gemaaid en ontdaan van blad. 
Na 3 avonden plukken met een man/vrouw of 
12 en een paar thuis-werkers hopen we 
voldoende rogge te hebben om de zijkanten 
van de wagen mooi af te kunnen werken. Voor 
dit afwerken zoeken wij een heleboel 
mensen. Kunt u donderdag 8 en vrijdag 9 
juli vanaf 19.00 uur (indien nodig 10 juli) 
komen helpen, dan heel graag. Alle rogge 
moet in bundeltjes van ongeveer 15 stuks 
vastgemaakt worden over een lengte van zo'n 
20 meter. Een monnikenklus waar vele 
handen het werk licht maken. De kar staat bij 
fam. Boerma aan 't Loeg. We hopen op uw 
komst. 
Woensdagavond 7 juli worden de kinderen 
die meegaan met de optocht om 19.00 uur 
verwacht bij het bushokje. Hier staat dan de 
Magic Schoolbuswagen voor een klein rondje 
door het dorp. Kom gerust even kijken! 
De optocht is woensdag 14 juli om 18.00 uur 
en zondag 18 juli om 14.00 uur.  
Het Oostermoer krantje heeft u ondertussen in 
de brievenbus gekregen. Alle kinderen die 
mee gaan krijgen persoonlijk bericht wat er 
van hen verwacht wordt. Is dit niet het geval, 
bel even naar Elles Jonkers (408114)  
De startnummers van de wagens zijn 1 (Magic 
Schoolbus) en 21 (verAnderen). Dit betekent 
dat we helemaal vooraan en bijna achteraan 
in de optocht te vinden zijn.  
We gaan nog even verder met klussen en 
hopen u te spoedig te zien. Misschien in de 
schuur en anders tijdens het zwaaien in de 
optocht. 
Iedereen een heel mooi Oostermoerfeest 
gewenst en alvast een goede vakantie! 
 
Groeten, 
Egbert Regien  Gerard Boer 
Ingrid Knol  Raph Bode 
Geertje Enting  Trijnie ten Cate  
Elles Jonkers   
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Oostermoer 2010 (2) 

Dorpsgenoten!! 

Oostermoer komt steeds dichterbij! 
De komende weken krijgen de verschillende 
buurten en wagenbouwers bezoek! 
De heer van Polen komt langs om te filmen, na 
afspraak. 
De optochtcommissie komt langs als morele 
opsteker.  
En misschien komt zelfs de burgermeester bij 
jullie langs! 
 
We wensen iedereen doorzettingsvermogen, 
kracht en een lange adem toe bij het afmaken 
van de versierde wagen en misschien ook de 
straatversiering en tuinaankleding en –
verlichting. 
 
Rond het "oude sportveld" zijn onze spon- 
soren al zichtbaar en ook op de website staan 
onze sponsoren, evenals alle informatie 
betreffende de activiteiten in de feestweek. 
 
En dames 16+ geef je op voor de  
MISS OOSTERMOER verkiezing!!!  
Naast hele mooie prijzen is ook eeuwige roem 
jullie deel. 
 
 
Oostermoer 2010 (3) 

Vijfkamp tijdens Oostermoer! 

Elk jaar strijden de 5 Oostermoergemeenten  
om de vijfkampBOKAAL. 
Dit bestaat uit verschillende onderdelen, 
diverse spelen en ook keuringen. 
 
Dit jaar zijn er enkele vacatures en wel de 
volgende: 
-Jurylid voor straatversiering op de dinsdag-
middag. 
-Jurylid voor tuinverlichting op de (late) 
dinsdagavond. 
-Jurylid voor straatverlichting op de (late) 
dinsdagavond. 
 
Tevens gezocht:   
Jeu de Boules spelers, bij voorkeur 2 mannen  
55+, 
Hooivorkdarters, 1 man en 1 vrouw 
Dus de ultieme uitdaging voor jullie  tijdens de 
Oostermoer feestweek! 
 
  
 

Voor vragen of opgave: 
-Annie Smit,          tel.  0592-262695 
-Roelie Stiekema, tel.  0592-272031 
 
 
Oostermoer 2010 (4)  
 
Tijdens de Oostermoerweek wordt Ooster-
moerradio uitgezonden op de 106.4 fm. 
Semiprofessionele radio met muziek, 
informatie, nieuws en Oostermoeractualiteiten.  
 
Voor het Oostermoernieuws zijn we op zoek 
naar redactieleden. Hoor jij van alles of vind je 
het leuk om nieuws te zoeken en hier een 
berichtje van te maken voor de nieuwsuit- 
zendingen, neem dan contact op met  
Cora Kuiper (tel 265660) of mail naar 
eext@oostermoerfeest.nl. 
 
Een van de programma’s is de Oostermoer 
Top 50. Om deze Top 50 te kunnen 
samenstellen hebben wij uw hulp nodig.  
Wij vragen u uw favoriete top 3 (artiest + 
nummer) te mailen naar 
max.wiefferink@gmail.com.  
Het maakt niet uit wat voor muziek.  
Van klassiek tot metal, van blues tot smartlap. 
Het gaat om uw favoriet! 
 
Kijk op www.oostermoerfeest.nl voor de 
programmering van Oostermoerradio. 
Hier vindt u overigens alle informatie over de 
Oostermoerweek (12 t/m 18 juli). 
 
 
 
Stichting Historie Anderen. 

Aanwinsten van de laatste periode. 

Fam Reinders Oldend 18: 2 doosjes met 
vismateriaal en eretekens van viswedstrijden, 
afkomstig van Cornelis Pothof, destijds 
wonend op Veenvoort 5;  
Fam. Lanjouw uit Anloo: een aantal oudere 
foto's;  
J.E. Musch uit Eext: een archeologische 
bijdrage van zijn hand;  
Fam. Boerma 't Loeg 6: een eenscharige 
ploeg. 
 
Alle gevers onze hartelijke dank! 
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Onderlinge sportavond GAVAS 
Anloo op 21  juni. 
 
Maandag 21 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 atletiek-
onderdelen en de jagersloop af.  
De atletiek onderdelen waren hardlopen 
(sprint), hoogspringen, verspringen en bal 
gooien. Per groep strijden 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 atletiekonderdelen 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 
1. Thymen Hommes 
2. Thijs Bruins 
3. Jarno Regien 
Groep 3-4-5: 
1. Bas Bruins 
2. Warner Stoffers 
3. Sanne Hollander 
Groep 6-7-8 
1. Kerine Sandker 
2. Leonie Lesschen 
3. Annet Regien 
 
Uitslag van de jagersloop 
Groep 1-2: 
1. Thijs Bruins 
2. Thymen Hommes 
3. Jan Jonkers 
Groep 3-4-5 
1. Bas Bruins 
2. Manon Hoving 
3. Marlis Sandker 
Groep 6-7-8 
1. Kerine Sandker 
2. Annet Regien 
3. Marissa Bos 

Dorpsbelangen 

Sport- en Speldag 

Op zondag 29 augustus 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 
koersbaltoernooi.  
Voor de basisschoolkinderen wordt een 
sportieve activiteit georganiseerd, in het 
Moesblad van augustus volgt hierover meer 
informatie. Dus.......  voor elk wat wils! 
In het Moesblad van de maand augustus zit 
een opgavenformulier. Wij hopen op een 
goede opkomst! 
 
 
Bedankje van TOGIDO 
 
Leden en bestuur van muziekvereniging 
TOGIDO uit Eext hebben laten weten dat ze 
de bewoners van Anderen willen bedanken 
voor de warme ontvangst op de koude 
vrijdagavond van 18 juni jl.      
In Oes Stee werd een gezellig optreden 
gegeven onder grote publieke belangstelling.  
Wij hopen dat TOGIDO ons dorp voor volgend 
jaar weer wil trakteren op een zomeravond-
concert.  
Wij houden u op de hoogte middels het 
Moesblad. 
 
Dorpsbelangen Anderen 
 
 
Boermarkereis 2010 
 
De Boermarke Anderen nodigt alle inwoners 
van Anderen uit om mee te gaan met de 
jaarlijkse excursiereis. Deze zal dit jaar plaats-
vinden op donderdag 22 juli aanstaande. 
Deze dag zullen we eerst een  bezoek 
brengen aan grasdrogerij ‘De Drie Tolhekken’ 
in Oosterwolde. In Niebert wordt  de lunch 
geserveerd. Direct na de lunch laten we ons 
verrassen tijdens een bezoek aan de ‘Oliesjeik 
van Jonkersvaart’.  Om vervolgens deel te 
nemen aan een rondleiding door de Hortus 
Botanicus te Haren.   
Na dit afwisselende programma zullen we de 
dag afsluiten in Gasselte met een driegangen 
menu. 
De prijs voor deze gevarieerde en geheel 
verzorgde reisdag bedraagt € 70,-- per 
persoon.   
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Vertrek is 08.00 uur op de brink in Anderen. 
Opgave kan tot 15 juli a.s. bij Geert Liebe 
telefoonnummer 0592-241503 of bij  
AJ Knijp 0655 307420. 
 
Boermarke Anderen 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 11 juli 
Geen dienst 
 
Zondag 18 juli, 10.00 uur 
Mevr. T. Steenhuis, Muntendam 
 
Zondag 25 juli 
Geen dienst 
 
Zondag 1 augustus, 10.00 uur 
Mevr. B. Werner, Westerbork 
 
Met een vriendelijke groet. 
de Kerkenraad 
 
 


