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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 122 -  juli 2011 
 

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 ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
Activiteitenagenda 
 
9   juli              : Ophalen oud papier 
27 augustus    : Huiskamerconcert   
3   september : Rommelmarkt woonboerderij  
4   september : Sport- en speldag 
 
 

IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Oud papier. 
Zaterdag   09 Juli  wordt het oud papier weer 
op gehaald. 
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur. 
 
 
Kennismaking 
 
Beste inwoners van Anderen, 
Sinds 14 januari 2011 staan ook wij officieel 
ingeschreven als inwoners van Anderen, hoog 
tijd om ons eens nader aan u voor te stellen. 
Het heeft zolang moeten duren omdat de 
vrouw van de Wegenwacht de afgelopen  
10 maanden zich vooral bezig heeft moeten 
houden met haar studie, en hopelijk gaat over 
een aantal dagen voor haar de vlag uit. 
 
De vlag is afgelopen week al gehesen voor de 
zoon des huizes, Gerald, geslaagd voor zijn 
VMBO-diploma en in september begint aan de 
opleiding Kunst Theater Media en Muziek in 
Groningen. 
 
Marjanne, onze dochter, moet nog één jaar, 
van de drie-jarige opleiding Marketing en 
Communicatie  volgen voordat voor haar de 
vlag uit mag. 
 
 
 

En Dave, voor hem mag wel dagelijks de vlag 
uit want wat hij het afgelopen half jaar al heeft  
verwezenlijkt in de Smederij is in één woord 
geweldig. ( vind ik ) En die ik is Harma, sinds 
een jaar als teamleider verzorging, en in totaal 
al 27 jaar, werkzaam binnen de Vijverhof  te 
Assen. 
 
Dit is dus wat ons op dit moment bezig houdt, 
studie, werk en verbouwen, maar uiteraard 
willen wij ons hier ook thuis gaan voelen, en 
daar hebben we ook u voor nodig, het zomer-
feest leek ons hiervoor een goede gelegen-
heid, maar helaas Dave moest werken en 
Harma had na al het studeren en te weinig rust 
geen “kracht “ meer om te komen. 
 
Maar de zomer is nog lang en de deur staat, 
mits we thuis zijn natuurlijk, altijd voor u open. 
We komen van oorsprong beiden uit een dorp 
dus we kennen de term Naoberschap, dus 
komen wat dat betreft niet voor verrassingen te 
staan, maar we zijn wel blij dat sommige oude 
tradities vervagen anders hadden wij ook een 
hap rauwe “moes “moeten happen  voordat we 
de drempel van Nijend 12 hadden mogen 
betreden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dave, Harma, Marjanne en  
Gerald Warta-Rozema 
 
Excuus 
 
Als de drank is in de kan…….Je wordt maar  
1 keer 43 jaar en dan doe je wel eens raar. 
Vele excuses voor het afsteken van het 
vuurwerk in de nacht van 17 op 18 juni. 
Sorry…..en alvast een voorspoedig 2012. 
 
Eddy, Derk, Jarne, Mettijn. 
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Voetbalinformatie 
 
De voetbaldoelen op het sportveld zijn 
voorzien van nieuwe gegalvaniseerde 
betonmatten. Wij hopen dat de doelen vaak 
voor het voetballen worden gebruikt en dus 
niet voor andere doeleinden.  
Wij bedanken de vrijwilligers, Jan Kemker, 
Egbert Regien, Ielke Lesschen en Roel Luis.  
  
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen  
 
 
Terugblik op het zomerfeest 
 
Regenachtig maar gezellig, dat was het 
zomerfeest 2011. We kijken terug op een 
geslaagd weekend.  
De vrijdag, het weer was prima, en de Jeu de 
Boules baan goed bezet. Na een kleine 
verkenningsronde gooide een ieder om de 
meeste punten. Op het andere veld brak het 
zweet goed los want er werd fanatiek 
gevoetbald door de jeugd. 
Binnen in het café ging het er fysiek wat 
rustiger aan toe, maar hebben de klaverjassers 
toch een flinke strijd geleverd. 
De zaterdagmiddag was zoals vanouds 
bedoeld voor alle kinderen. Aan deelname 
geen gebrek en voor een ieder was er wel een 
spel om aan mee te doen. Als laatste moesten 
de kinderen in gemengde groepen 3 'vossen' 
in het dorp opzoeken. Tineke stond de ramen 
te wassen, gehuld in schort, hoofddoek en 
klompen bij de familie Uildriks, Trijnie was druk 
aan het schoffelen in overall en fel hesje achter 
in het Veenvoort en in de Gevelakkers liep een 
toeriste, Ellen, te zoeken naar de juiste weg. 
De playbackshow werd sinds jaren weer eens 
binnen gehouden. 8 verschillende acts 
kwamen ouders, buren, opa's en oma's ten 
gehore en werden door een deskundige jury 
beoordeeld. Blöf was de grote winnaar en 
Björn, Roald en Lennart mochten hun nummer 
nog een keer spelen. 
's Avonds waren er weer diverse spelen. Het 
meest bijzondere was het ringsteken op de 
scootmobiel. Een volgende keer zullen we 
dranghekken plaatsen, want rijden op een 
scootmobiel blijkt toch nog vrij moeilijk! 
Ook kijken we terug op een geslaagde 
playbackshow. Doordat er een act per team 
uitgevoerd moest worden hebben we vele 
nieuwe kandidaten op het podium gezien.  
Met een wat aangepast programma is ook de 
zondag gezellig. Wel wat nat en koud en niet 
alleen voor de deelnemers van de waterbak.  
Al met al kijken we weer terug op een mooi 
zomerfeest en willen we een ieder, die in welke 

vorm dan ook heeft bijgedragen om dit 
weekend te doen slagen, heel hartelijk danken. 
 
 
Oproep: 
Wil een ieder die nog een keycord in zijn/haar 
bezit heeft deze inleveren bij een van de 
bestuursleden? 
 
Bedankt allemaal! SVA 
 
  
Bestuurswisseling binnen SVA 
 
Binnen de SVA zijn een paar nieuwe 
gezichten.  
Zittende bestuursleden Geertje Pieters,  
Coba Boer en Derk Oostra zijn allen 
afgetreden.  
Nieuwe bestuursleden zijn Harma Warta,  
Elles Jonkers en Raph Bode. 
 
 
 
Stichting Historie Anderen 
 
Aanwinsten: 
Van de familie Sling te Rolde: een tabaksnijder 
uit 1940-1945, een sikkel, een hooihaak, oude 
grote spijkers, fles raapolie. 
Fam. Speulman, Hagenend 1: een aantal oude 
kranten met o.m. de overstroming van 1953. 
Fam. Uildriks, Nijend 26: een foto uit ca. 1914 
van hun woning. 
Alle gevers zeggen wij hartelijk dank! 
 
 
 
TT-Baan schoonmaken 
 
Mensen hartelijk dank voor jullie inzet! 
Ondanks dat wij een talud extra hebben  
schoongemaakt is het ons toch gelukt om alles 
maandagavond schoon te krijgen. 
Het was een lange warme dag/avond maar het 
geeft gelijk ook een voldaan gevoel. 
Zo kun je maar weer zien, vele handen maken 
licht werk.  
Hopelijk mogen wij volgend jaar weer op jullie 
rekenen. 
 
Nogmaals hartelijk dank!!!! 
 
Namens de besturen van 
S.V.A en IJsvereniging Kleuvenveen 
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Rommelmarkt / kofferbakverkoop 
woonboerderij Anderen 
 
Op zaterdag 3 september a.s is het de 
bedoeling dat er een rommelmarkt/ 
kofferbakverkoop georganiseerd gaat worden 
door de woonboerderij van Vanboeijen aan het 
Nijend. Iedereen kan hieraan mee doen. Het is 
de bedoeling dat mensen met hun auto op het 
parkeer terrein komen (Nijend 18/ 18a) en daar 
hun spullen aan de man/vrouw brengen.  
De kosten zijn € 5.- per auto, wanneer er ook 
een aanhanger bij is zijn de kosten € 10,-. 
Kinderen mogen gratis met een kleedje zitten 
om hun overtollig speelgoed of andere dingen 
te verkopen. De verkoop is van 11.00 uur tot 
16.00 uur. Van de opbrengst zal een 
plantenkas worden aangeschaft voor op het 
bovengenoemde terrein. Een wens die al lang 
gekoesterd wordt door een aantal cliënten. 
Aanmelden voor de verkoop kan bij 
annette.wiering@vanboeijen.nl 
trijn.pranger@vanboeijen.nl 
 
  
Huiskamerconcert 
 
Het duurt nog even maar beter nu dan 
wanneer je van vakantie terug komt en het 
uitverkocht is …. 
Op 27 augustus zal de Rotterdamse band 
Face Tomorrow een huiskamerconcert geven 
bij ons aan het Nijend.  Dit concert is één van 
de drie concerten die door Live in your Living 
room worden georganiseerd voor deze tour.  
Face Tomorrow zal deze avond nummers ten 
gehore brengen van hun nieuwe album.  
Face Tomorrow heeft gespeeld op grote 
festivals als Lowlands en Noorderslag. 
Muziekblad Oor kwalificeerde Face Tomorrow 
onlangs nog als één van de beste bands van 
Nederland.In april waren ze te gast in  
De Wereld Draait Door waar ze het nummer 
"the Fix" ten gehore brachten.  
Meer informatie en video clipjes over Face 
Tomorrow zijn te vinden op www.raphbode.nl 
 
Reserveren 
Uiteraard kan iedereen de huisconcerten van 
Live in Your Living Room bezoeken.  
De entreeprijs bedraagt € 10,-- (incl. koffie, 
koek, wijn, bier, fris)   
Reserveren kan via Live in You Living Room. 
(Ga in de Agenda naar 27 augustus en kies 
reserveren).  
Dit systeem van betaling is noodzakelijk 
vanwege de voor-investering in versnape-
ringen en vanwege de beperkte capaciteit.  
 

Wees er snel bij!  
Koffie: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Nijend 24  Anderen 

Groet, 
Raph. Bode en Ingrid Knol,  
Nijend 24, 9465 TR  Anderen 
T: 06 - 533 233 46 / 06 - 51 51 11 11 
W: www.raphbode.nl en W:  www.newend.nl 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 10 juli, 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema, Hooghalen 
 
Zondag 17 juli 
Geen dienst 
 
Zondag 24 juli, 10.00 uur 
Ds. M.Menninga, Gieten 
 
Zondag 31 juli 
Geen dienst 
 
De Kerkenraad 
 
 
Dorpsbelangen (1) 
 
Sport- en Speldag 
Op zondag 4 september 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 koers-
baltoernooi.  
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 opgaveformulier.  
Wij hopen op een goede opkomst! 
 
Dorpsbelangen (2) 
 
Beste inwoners, 
De gemeente Aa en Hunze heeft naar 
aanleiding van de inloopavond van 22 juni jl. 
aanvullende informatie over de afkoppeling 
van regenwater verstrekt welke u op de 
volgende pagina aantreft. 


