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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 93 februari 2009. 
 

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, e-mailadres: moesblad@anderen.info 
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 
Op woensdag 18 maart a.s. wordt de jaarver-
gadering weer gehouden.  
De aanvang is 20.00 uur en zoals gebruike- 
lijk is, wordt de bijeenkomst gehouden in 
Auberge St.Hubert. 
De agenda en de diverse verslagen worden  
meegestuurd met het Moesblad van Maart. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Maandag 9 februari om 09.15 uur gaan we iets 
maken voor de vogels. 
Voor materiaal wordt gezorgd, je hoeft alleen 
maar een stopnaald mee te nemen. 
Bij verhindering graag even aan ons door-
geven . 
Roelie Boerma, tel. 242369 en  
Lammie Lesschen tel. 243069. 
 
 
Gymnastiekvereniging GAVAS 
 
Jaarvergadering GAVAS op 9 februari. 
Aanvang: 20.00 uur in Café Popken-Hollander. 
De agenda staat op www.gavas.nl. 
 
Gymuitvoering in Anloo op 14 maart 
Zaterdag 14 maart organiseert GAVAS uit 
Anloo haar jaarlijkse gymuitvoering.  
Zoals ieder jaar, wordt het plaatselijke Café/ 
Restaurant Popken-Hollander geschikt 
gemaakt als ’gymlocatie’.  
De jeugdleden (3 tot en met 12 jaar oud) zullen 
dit jaar als ridders en prinsessen het podium 
betreden. 
De gymuitvoering start om 19.00 uur en de 
zaal is open vanaf 18.30 uur.  
Voor informatie over GAVAS: zie de website: 
www.gavas.nl. 
 
 
 

 
Werken aan uw conditie in Anloo? 
Bij GAVAS kunt u meelopen met de hardloop-
groep voor beginners en gevorderden op 
woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur en op 
zondag van 09.00 tot 10.30 uur. 
Voor Fitness kunt u op de donderdag tussen 
19.00 en 20.30 uur in het Dorpshuis terecht. 
Voor dames is er BBB/Pilates op de maan-
dagavond van 19.30 tot 20.30 uur. 
Voor meer informatie: zie gavas.nl of bel met 
de gymleider Herman Smit, tel. 272359.  
. 
 
Vrouwenvereniging Anderen 
 
Op maandag 16 februari zal Jan Germs,  
bekend van het “huus van de taal”, Drentse 
verhalen vertellen. 
We hopen op een grote belangstelling. 
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee. 
 
Het bestuur 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Zondag 8 februari geen dienst 
 
Zondag 15 februari 10.00 uur 
Ds. B.Janssens-Fennema, met medewerking 
van de Bravoliers  
 
Zondag 22 februari 10.00 uur  
Mevr. Reinders, Hoogeveen 
 
Zondag 1 maart geen dienst 
 
Zondag 8 maart 
Afscheidsdienst van Ds. Botty Janssens, zij is 
dan 65 jaar en gaat met emeritaat. 
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Afscheid 

Hallo dorpsgenoten, 

Zoals jullie vast wel hebben gehoord, ver-
huizen wij naar Roemenië. 
Hier gaan we verder als Geiteboerinnen. 
8 Februari vertrekken we naar onze nieuwe 
woonplek. 
We wensen  jullie al het goede. 
Mochten jullie willen weten hoe het ons daar 
vergaat, van harte welkom op onze camping. 
Ons nieuwe adres: 
Oarba de Mures 59, 
545104 Oarba de Mures, 
(Jud Mures) Roemenië. 
 
Lieve groet,  
Ali en Rennie 


