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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr.85 juni 2008. 
 

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. 
 

Dorpsbelangen 

Sport- en Speldag 

Op zondag 17 augustus a.s. organiseren we op het 
sportveld de traditionele Sport- en Speldag.  

Net als vorig jaar houden we voor alle 
leeftijdsgroepen een competitie. Voor de  
basisschoolkinderen is er een voetbaltoernooi, voor 
de volwassenen wordt er een volleybal- en een 
koersbaltoernooi georganiseerd. 

Voor elk wat wils! 

In het Moesblad van de maand juli zit een 
opgaveformulier. Wij hopen op een goede 
opkomst! 

Verhuisbericht 
Begin mei j.l. zijn wij Grietje en Jan Dries na meer 
dan 40 jaar met plezier gewoond te hebben aan het 
Nijend 13 te Anderen verhuisd naar 
Keurnotenlaan 3 9451JA te Rolde. 

Hierbij zeggen we alle lopende lidmaatschappen en 
donaties op in Anderen. 

Een ieder is van harte welkom om eens een kijkje te 
nemen op ons nieuw adres in Rolde. 

 

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven 
bij het overlijden van onze zoon 

Anderen, mei 2008  

Nijend 19 9465TP 

Kornelis Liebe 

Lammie Liebe Geerling 

 

Oes Stee – vacature 
Helaas is het nog niet gelukt om een nieuwe 
schoonmaker te vinden voor Oes Stee. De 

werkzaamheden nemen gemiddeld 2 uur per week 
in beslag. Er staat een vergoeding tegenover!  

Heb je belangstelling, of wil je meer informatie, 
neem dan contact op met Lammie Lesschen, 
telefoonnummer 243069. 

AKC54 
Op 14 juni wordt voor de 13e keer het 
pannenkoekentoernooi gehouden. 

Er zullen 37 teams aan deel nemen. Het programma 
en de velden zijn dus weer overvol. 

We starten om 9.30 uur en om ca. 14.45 uur is de 
prijsuitreiking. 

We hopen op mooi weer en veel toeschouwers, 
zodat het weer een gezellig toernooi zal worden. 

Nieuws van GAVAS  

Vernieuwde website 

Onlangs is de website www.gavas.nl vernieuwd. 
Bezoek de site en geef je emailadres door via 
info@gavas.nl zodat je via de mail op de hoogte 
kan worden gebracht als er nieuws over activiteiten 
zoals de gymuitvoering of de onderlinge sportavond 
is Uiteraard blijven we de vertrekpunten voor het 
skeeleren en trainingsschema’s voor de hardlopers 
vermelden. 

Onderlinge sportavond 16 juni 

Op maandag 16 juni a.s. is de onderlinge 
sportavond voor de jeugdleden met de onderdelen 
sprint, bal gooien, verspringen, hoogspringen en de 
jagersloop. Aanvang 18.30 uur op het sportveld 
achter de OBS Anloo. 

De gymlessen voor de jeugd en de les BBB/Pilates 
vervallen op de 16e juni. 
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Afsluiting seizoen met kanoën 

Maandag 23 juni wordt dit sportseizoen afgesloten 
met kanoën op de Hunze bij Spijkerboor voor de 
leden vanaf groep 3 van de basisschool die in het 
bezit zijn van een zwemdiploma. Wie geen 
zwemdiploma heeft kan met groep 1/2 meedoen. 
De tijden voor het kanoën zijn: 

Groep 3/4  16.15 - 17.00 uur 
Groep 5/6  17.00 - 17.45 uur 
Groep 7/8  17.45 - 18.30 uur 
Overige leden (> 12 jaar) 19.30 - 20.15 uur 

Vervoer van en naar Spijkerboor graag zelf in 
onderling overleg regelen. De gymleiders Herman 
en Ester regelen de kano’s en gaan mee peddelen. 

Voor de peuters en groep 1/2 organiseert Ester 
(gymleidster) een andere activiteit en kunnen 
gewoon naar de gymzaal van 15.15 tot 16.00 uur. 

Start nieuwe seizoen  

In de eerste week na de zomervakantie is de 
gymzaal i.v.m. de organisatie van de Etstoel 
(zaterdag 16 augustus) niet beschikbaar voor de 
lessen.  

Voor de jeugdleden wordt op maandagmiddag 11 
augustus per groep een buitenactiviteit 
georganiseerd op de normale lestijden volgens de 
huidige indeling van de groepen. Meer bericht 
hierover volgt. 

De lessen BBB/Pilates en Fitness komen in deze 
week te vervallen. 

Vanaf maandag 18 augustus is voor de jeugdleden 
de nieuwe indeling van kracht. De indeling per 
groep komt dan overeen met de groep van de 
basisschool waar iemand in het schooljaar 
2008/2009 zit. Wie nu in groep 4 zit en naar na de 
zomervakantie in groep 5 heeft op 11 augustus les 
vanaf 16.00 uur en per ingang van 18 augustus 
gymles om 16.45 uur. 

De lestijden voor de maandagmiddag blijven: 

Peuters en groep 1/2 15.15 - 16.00 uur 
Groep 3/4  16.00 - 16.45 uur 
Groep 5/6  16.45 - 17.30 uur 
Groep 7/8  17.30 - 18.15 uur 
 

Het bestuur van GAVAS 

Markt met expositie bij Antiekzaak 
Jobing 
Leuke markt rondom Antiekboerderij Jobing, Brink 
6, 9466 PE Gasteren,  met diverse activiteiten, dit in 
verband met het 35 jarig bestaan van de 
antiekboerderij in Gasteren. 

Tijdens de markt is er in de boerderij een 
schilderijen expositie van Hannie Hemkes, over het 
thema boerderijdieren en met name de koe. 

(onlangs won zij nog de publieksprijs op Art 
Expolsion 2008 in Assen) 

De diverse deelnemers van de markt zullen o.a. 
bezig zijn met pottenbakken, beeldhouwen, 
sieraden maken en houtdraaien. Op deze 
kleinschalige markt kan men verder nog kennis 
maken met een boomchirurg, mandenvlechter en 
iemand die weeft. 

In de boerderij zelf zijn naast antiek, veel woon- en 
tuindecoraties te koop.  

De markt wordt gehouden op zaterdag 14 en 
zondag 15 juni van 11.00 tot 18.00 uur. 

Voor informatie: www.jobingantiekentuin.nl of 
0592 – 23 13 63 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 1 juni 10.00 uur,  
Ds. R. van Til 
 
Zondag 8 juni 10.00 uur,  
Ds.B.Janssens-Fennema  
 
Zondag 15 juni 10.00 uur,  
Mvr Steenhuis van Duinen 
 
Zondag 15 juni 19.00 uur,  
B.Janssens Vesper in Oes Stee 
 
Zondag 22 juni 10.00 uur,  
Ds.B.Janssens-Fennema  
 

Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenis of crematie is Ds.B.Janssens-Fennema, 

Tel. 0593-592427. Hooghalen 

 


