
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 28  september 2003. 
 

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1e woensdag van de maand. 
Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd,  

voor de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief,  
bij Dick van der Es, ’t Loeg 4  Anderen, emailadres heinenhoes@hetnet.nl  

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
Bejaardensoos Anderen. 
 
De zomer is weer voorbij, dus wij beginnen 
met de middag voor de 60+ op dinsdag 16 
september en met Koersbal op dinsdag 23 
september. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. 
 
Kruusjassen 
 
Begin oktober start het kruusjassen weer in de 
Auberge. De volgende data wordt gespeeld: 
  
donderdag        9    oktober 2003 
donderdag        23  oktober 2003 
donderdag        30  oktober 2003 
donderdag        27  november  2003 
donderdag        11  december  2003 
donderdag        15  januari  2004 
donderdag        29  januari  2004 
donderdag        12  februari 2004 
donderdag        26  februari 2004 
donderdag        11  maart  2004 
donderdag        25  maart  2004 
donderdag        8 april  2004 
donderdag        22 april  2004 
  
  
Kerkenwerk Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Even leek het of de klok stil zou blijven staan. 
Maar gelukkig bleef hij, ondanks een paar 
mensen, draaiende. Nu wij weer de ronde van 
Kerkbalans hebben gedaan, en vele 
vrijwilligers ons geholpen hebben, willen wij 
ze heel hartelijke bedanken voor hun 
bereidheid. Bij veel tevreden mensen een 
praatje; wat fijn dat dit hier is gebleven. Dit 
zorgt dat wij als kerkenraad er weer tegenaan 
kunnen om verder te gaan, dit geeft ons weer 
moed! 

Alle gevers van Kerkbalans en die de 
gemeente steunen met een bijdrage, onze dank. 
Zij die nog in gebreke zijn gebleven en er toch 
graag bij willen horen kunnen nog een bijdrage 
doen op banknr. 3162.00.093 van de Rabobank 
Gieten of op girorekening 945829  
 
Kerkdiensten: 
 
zondag 14 september 10.00 uur: oud 
predikante Joke Vrijland uit Elsendorp (N.B.) 
zondag 28 september 10.00 uur: Ds. N. 
Zuidersma uit Zuidlaren 
 
Woensdag 22 oktober is er weer een gezellige 
middag voor 65+ ers. U bent van harte welkom 
in het verenigingsgebouw te Eext. Aanvang 
om 14.30 uur 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 13 september 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
J. Slijkhuis en K. Albers   
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
Helpers wilt u ook langs Tolhek gaan om het 
papier op te halen? 
 
Bijeenkomsten 
Op 23 september gaan we naar het 
kringloopbedrijf in Veendam. Dames die nog 
meewillen kunnen zich tot 19 september nog 
opgeven bij Anna, tel. 243075 
Onze eerste bijeenkomst is ook op 23 
september. De koffiedames zijn Thallina en 
Hiske 
Op 27 oktober is er een extra avond over het 
gehandicapte kind 
 

 


