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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 123 -  augustus 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. 

 
 
Activiteitenkalender 
 
8   augustus: Uitleg zaaimachine Boermarke 
27 augustus: Huiskamerconcert, Nijend 24 
4   sept.       :  Sport- en Speldag  
4 -10 sept.   : Collecte Kankerbestrijding 
20 oktober  :  Dag van Jong en Oud 
 
 
Attentie !!!!!!! 
 
Alle niet per e-mail aangeleverde kopij, voor 
het Moesblad van september, dient te worden 
bezorgd 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. 
 
 
Uitnodiging  
 
Uitleg over de nieuwe opbouw op de zaai-
machine van Boermarke Anderen: 
maandag  8  augustus.   
Aanvang  20.15 uur op Oldend 1A, Anderen 
Voor informatie: 
Boermarke Anderen:  
Albert-Jan Knijp, Oldend 1A Anderen. 
Telefoonnummer: 06-55307420. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
  
Aanwinsten van de afgelopen twee 
maanden. 
Mevr. Vermeulen-Docter uit Eext: papiertouw, 
pak stijfsel SB, oude lucifersmerken, licht-
gevende schildjes, oude tv, petticoat. 
Djoeke en Anne Ardon: een kopie van hun met 
de eerste en derde prijs bekroonde verhalen. 
G. van Veen uit Rolde: weegschaal met 
koperen bak, kleine weegschaal, grote ketel, 
kniepertjesijzers, DVD met afbeeldingen van 
o.m. feest Plattelandsvrouwen 1985. 
 
Het Drents Archief heeft een DVD gemaakt 
van een door ons beschikbaar gestelde film. 
Hierop o.m.: feest Plattelandsvrouwen, 
opnames uit de school ca. 1985. 
Op een volgende open dag hopen wij deze 
beelden te tonen. 
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Geert van Veen 
 
Inmiddels woon ik al weer een paar maanden 
in Rolde, zoals de meeste inwoners van 
Anderen wel zullen weten. 
Toch nog even een kort berichtje van mij. 
Allereerst wil ik alle mensen heel erg bedanken 
voor hun steun en hulp, in deze voor mij toch 
wel heel moeilijke periode in mijn leven. 
Ik neem geen afscheid want ik denk en hoop 
nog vaak in Anderen te zullen komen. 
Voor de mensen die mij willen bezoeken of 
willen bellen volgen hier mijn gegevens: 
Burgemeester Reijndersstraat 54, Rolde,       
telefoon 06-24483967. 
 
 
Onderlinge sportavond GAVAS 
Anloo op 4 juli 
 
Maandag 4 juli hield gymvereniging GAVAS uit 
Anloo haar onderlinge sportavond voor de 
jeugdleden. Het weer werkte prima mee en  
tijdens de aangename windstille avond 
werkten de kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
vier atletiekonderdelen 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 even 
voorop, 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. Zij kregen goud, 
zilver of brons omgehangen door de 
gymleidster Ester. Bij 2 leeftijdscategorieën 
was het een spannende strijd en eindigden  
2 personen op de 3e plaats. 
 
De uitslag van de atletiekonderdelen was: 
Groep 1-2 
1. Roemer Albers 
2. Tieme Stoffers 
3. Daan Uitman 
 
Groep 3-4-5: 
1. Linda Boerma 
2. Kimberley Albronda 
3. Daan Hollander en Elin Albers 

 

Groep 6-7-8 
1. Kerine Sandker 
2. Annet Regien 
3. Marlis Sandker en Sanne Hollander 
 
Uitslag van de jagersloop 
Groep 1-2: 
1. Roemer Albers 
2. Tieme Stoffers 
3. Nyssa Huntjens 
 
Groep 3-4-5 
1. Thijs Bruins 
2. Kimberley Albronda 
3. Jarno Regien 
 
Groep 6-7-8 
1. Kerine Sandker 
2. Annet Regien 
3. Marlis Sandker 
 
Dag van jong en oud op 20 oktober 
 
Op donderdag 20 oktober organiseert Stichting 
Welzijn Aa en Hunze samen met de bewoners 
van Anderen de dag van Jong en Oud.  
Deze dag wordt jaarlijks binnen de gemeente 
van Aa en Hunze georganiseerd. De insteek 
van deze dag is: jong leert van oud en oud 
leert van jong. Dit keer staat de dag van jong 
en oud in het teken van oude ambachten, 
zoals het maken van bezems, voederhuisjes, 
breien, hoepelen, stelten lopen, etc. Ook zullen 
oude voorwerpen worden getoond, waarbij een 
verhaal wordt verteld door dhr. Stiksma.  
Maar men kan ook kennismaken met de Wii, 
de Nintendo en het sturen van mails en 
sms’jes.  
De dag is bedoeld voor kinderen van 4 tot en 
met 18 jaar en mensen van 55 jaar en ouder. 
In het Moesblad van oktober zal een opgave-
strookje verschijnen, waarmee men zich kan 
aanmelden voor de verschillende workshops. 
De middag wordt georganiseerd van  
14.00-18.00 uur in het dorpshuis, waar als 
afsluiting gezamenlijk pannenkoeken wordt 
gegeten.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Renate 
Bruin, Communitywerker Stichting Welzijn Aa 
en Hunze, tel:06-31964393. 
 
 
Collecte 
 
Van 4 t/m 10 september ten behoeve van het 
KWF-  Kankerbestrijding. 
Collectanten: 
Trijntje Reinders en Trijnie ten Cate 
Oproep 
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Wil degene die twee doosjes met tegelresten 
bij ons huis gezet heeft, deze weer weghalen? 
Bedankt. 
 
Gerry en Elly, 
Gevelakkers 1. 
 
 
Stichting Jeugd Activiteiten 
 
Voor de sport- en speldag is Stichting Jeugd 
Activiteiten op zoek naar badminton-rackets. 
Heeft u rackets te leen, dan kunt u dit 
doorgeven aan Lucy Komdeur tel. 243390.  
 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 7 augustus, 19.00 uur 
Ds. Struif, Oosterwolde 
Groninger dienst 
 
Zondag 14 augustus 
Geen dienst 
 
Zondag 21 augustus, 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens, Roden 
 
Zondag 28 augustus, 10.00 uur  
Geen dienst 
 
Zondag 4 september, 10.00 uur 
Dhr. B. Wiegman, Assen 
 
Voor pastorale zorg: Ds. M. Meninga. 
Hiervoor kunt u zich in verbinding stellen met 
de Kerkenraad t.w.:  
Dhr. Hein Schipper, tel. 0598-468135, 
Eexterzandvoort. 
 
 
Sport- en Speldag 
 
Als bijlage treft u het opgave formulier aan 
voor deelname aan de op 4 september a.s. 
te houden Sport- en Speldag. 
 
 


