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Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1 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.

Kopij voor het Moesblad

Vrouwenvereniging Anderen (2)

Attentie!!!
In verband met vakantie van Gert Olieman
dient de niet per e-mail aangeleverde kopij
voor de oktober uitgave van het Moesblad
te worden aangeleverd bij:
Mirjam en Ruud v.d. Houwen,
Nijend 8, Anderen.
Alle andere kopij kan op de gebruikelijke wijze
via het e-mailadres: moesblad@anderen.info
worden aangeleverd.

Zaterdagmiddag 25 september a.s. willen
we een uitstapje maken naar woonwinkel
"Entree De Punt" in Yde.
Opgave hiervoor kan 20 september tijdens de
bijeenkomst of bij Thallina (241330) of
Martha (242993).

Collecte
Van 6 t/m 11 september:
K.W.F. Kankerbestrijding,
Collectanten: Grietje Dries en Martha Sellis.

Uitnodiging
Jan Scholtmeijer wordt 90 jaar!
Een ieder die hem hiermee wil feliciteren,
is zondag 5 september a.s. van 14.30 tot
18.00 uur welkom in het Stationskoffiehuis,
Stationsstraat 14 te Rolde.

IJsvereniging Kleuvenveen.
Oud papier.
Zaterdag 11 Sept. wordt het oud papier weer
opgehaald.
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg.
Het bestuur.

Vrouwenvereniging Anderen (1)
Maandagavond 20 september a.s.beginnen
we weer met onze bijeenkomsten.
Mevrouw Westerdiep-Niemeyer uit
Westerbroek komt deze avond met het
onderwerp "Poëzie-album". Wil degene die
"nog" een poëzie-album heeft deze dan
meenemen?

Sport- en Speldag; de uitslagen
Op zondag 29 augustus werd de jaarlijkse
sport- en speldag gehouden. Met weerberichten van hevige regen en zware windstoten werd het naast sportieve resultaten
ook bijzonder spannend hoe de dag zou
verlopen.
Gelukkig konden om half elf de wedstrijden
van start onder een waterig zonnetje.
Gespeeld werd om de allerhoogste eer en een
lekkere slagroomtaart voor het winnende
team.
Alle wedstrijden van het ochtendprogramma
konden netjes worden afgewerkt, al moesten
de volleyballers en sponsballers van de laatste
wedstrijd wel heel erg snel spelen om voor de
regenbui uit nog punten te scoren.
Om kwart over twaalf, met het begin van de
middagpauze, begon het ook stevig te
regenen. Het veld was te nat geworden en
daarom besloot de organisatie om het
sportieve gedeelte hierbij te laten.
Er werd extra lang genoten van de heerlijke
soep, broodjes hamburger, saté en shoarma,
in Oes Stee. De sterke verhalen over de
sportieve prestaties van de teams logen er
niet om.
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In een sterk deelnemersveld van koersballers
ging uiteindelijk Geesje Speulman met de
eerste prijs naar huis.
De vier volleybalteams waren flink aan elkaar
gewaagd, maar uiteindelijk eiste team 1 van
ploegleider Willem Speulman jr. de eerste plek
en de beker op.
Nieuw dit jaar was het spel sponsbal voor de
kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. Een kletsnatte spons werd, na enkele
keren overgooien binnen het eigen team, over
een dicht doek naar de tegenstander gegooid.
De tegenstander zag de doorweekte spons
niet aankomen, maar moest hem wel proberen
te vangen. Het was leuk om te zien hoe de
oudere kinderen de allerkleinsten de kunst en
de tactiek van het samenspelen probeerden bij
te brengen. Alle teams hebben heel goed
gescoord, maar team blauw verzamelde de
meeste punten en werd kampioen.
Net nadat Oes Stee en het sportveld weer
netjes waren opgeruimd begonnen de
beloofde wolkbreuken.
De organiserende verenigingen zijn erg blij dat
zoveel inwoners op welke manier dan ook
hebben meegedaan aan deze gezellige
speldag.
We zijn nog op zoek naar een ander volleybalnet. Het net dat we nu nog gebruiken heeft
echt z’n beste tijd gehad. Wie heeft er nog een
volleybalnet over? Laat het ons weten.
Commissie Jeugd Activiteiten
Stichting Volksvermaken Anderen
Vereniging Dorpsbelangen

Terugblik Oostermoer 2010
Het is al weer even geleden maar we willen
graag nog even terugblikken op het
Oostermoerfeest waarvan de foto's nu op de
website staan.
De wagens zijn prachtig geworden. En de
kinderen super verkleed! Het was jammer dat
ze maar 2 x publiekelijk getoond konden
worden. Gelukkig was het beide optochten
prachtig weer en waren we op woensdag voor
de bui thuis. 's Avonds zijn wij als commissie
nog naar de prijsuitreiking geweest.
Toch jammer dat we niet in de prijzen zijn
gevallen. Dit zou toch een leuke opsteker
geweest zijn. Helaas kwamen we niet verder
dan een 15e en 16e plaats.
In het vakblad "de Boerderij" stond een erg
leuke strip van Opa over de optocht, deze
willen we u niet onthouden (zie bijgevoegsel). .

De tekenaar is woonachtig in Assen, de link
naar de optocht in Eext is snel gelegd.
Nogmaals willen we een ieder bedanken voor
welke hulp dan ook. Uiteindelijk zijn er erg
veel mensen actief met de wagens bezig
geweest. Door alle hulp, donaties en
financiële bijdragen hebben we met z'n allen
iets moois kunnen maken en kijken we terug
op een gezellige periode.
In de kas zit nog een klein bedrag, we hebben
gemeend dit aan Stichting Dorpsbelangen te
geven als bijdrage voor de oudejaarsborrel.
Kunnen we dan bedenken hoe we de wagens
gaan maken over 10 jaar!
Groet,
Egbert Regien
Ingrid Knol
Geertje Enting
Elles Jonkers

Gerard Boer
Raph Bode
Trijnie ten Cate

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en Eexterzandvoort
Kerkdiensten
Zondag 5 september
Geen dienst
Zondag 12 september
Dhr. B. Wiegman, Assen
Zondag 19 september
Geen dienst
Zondag 26 september
Ds. Struif, Oosterwolde
Dit is een dienst in het Nederlands
Zondag 3 oktober
Geen dienst
Wij houden een ouderenmiddag op
15 oktober a.s., net als ieder jaar, in het
verenigingsgebouw. Nader bericht volgt.
De Kerkenraad

Ouderenmiddag
Het is de bedoeling dat wij 7 september a.s.
weer van start gaan met kaarten en sjoelen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Het bestuur
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