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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 105 februari 2010. 
 

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. 

 
Dorpsbelangen  
 
Onlangs heeft een medewerker van Land-
schapsbeheer Drenthe contact opgenomen 
met Dorpsbelangen om te melden dat  
personeelsleden een reanimatiecursus hebben 
gevolgd.  
Landschapsbeheer Drenthe heeft onlangs een 
AED-apparaat aangeschaft. Deze AED is aan-
wezig op Nijend 18A en is ook beschikbaar 
voor de inwoners van Anderen. 
 
 
Creatief Anderen 
 
Op 8 februari om 09.15 uur verzorgen, na 
overleg, Meintje en Margriet de ochtend in  
Oes Stee. 
Wil iedereen die komt de volgende dingen 
meenemen: snijmat, liniaal, potlood, schaartje 
en 1 Eurocent. 
Indien men niet kan, graag afbellen i.v.m. 
aankopen, bij: 
Meintje,  tel. 241898 of 
Margriet, tel. 350387. 
 
 
Oostermoer 2010 
 
In de week van 15-20 februari komen wij bij u 
langs de deur met een intekenlijst om geld in 
te zamelen voor de praalwagens.  
Om geen misverstand te krijgen, dit is een 
andere lijst dan van het Oostermoerfeest, 
welke onlangs bij u aan de deur is geweest. 
Om een praalwagen, en in ons geval  
2 praalwagens, te maken is redelijk wat geld 
nodig. Daarom hopen wij ook op een gulle gift. 
Gezien het aantal mensen dat positief heeft 
gereageerd over deelname aan het  
Oostermoerfeest moet dit geen problemen 
opleveren, toch?  
Zoals al in eerdere stukjes te lezen was, kunt u 
ook op een andere manier een bijdrage 
leveren. Heeft u in de schuur of garage nog:  

kippengaas, een stuk plaatwerk of multiplex, 
restanten hout of ijzerwerk? Neem gerust 
contact op met een van de werkgroepleden.  
De Multimate heeft toegezegd dat we een 
korting van 10% krijgen op de artikelen die we 
daar aanschaffen. Hier zijn we natuurlijk erg 
blij mee. 
De penningmeesters van elke vereniging of 
club in Anderen kunnen van ons een brief 
verwachten met een oproep voor financiële 
ondersteuning. 
Als de eerste gelden binnen zijn kunnen we 
echt aan het werk. In maart zullen we van start 
gaan met de eerste werkzaamheden. Tegen 
die tijd kunnen we vast een extra paar 
'handige' handen gebruiken. 
 
Tot ziens! 
 
Geertje Enting  Egbert Regien 
Trijnie ten Cate              Gerard Boer 
Ingrid Knol  Elles Jonkers 
Raph Bode 
 
 
Klaverjasclub 
  
De tweede klaverjasavond in Oes Stee was 
net als de eerste weer erg gezellig. Er werd 
door een twaalftal fanatieke klaverjassers en 
klaverjasters gestreden voor het hoogste 
aantal punten. Dat werd uiteindelijk gewonnen 
door Reinder Lesschen.  
Omdat er dit keer een aantal andere deel-
nemers aanwezig waren dan de eerste keer 
moet het toch mogelijk zijn om met  
16 personen (of meer) te gaan spelen.......... 
We zullen het zien op 19 februari a.s. om  
20.00 uur.  
Graag doorgeven of je wel of niet aanwezig 
bent, zodat we vooraf eventueel nog mensen 
kunnen bellen. 
tel. 06 -12329085 
Tot dan...... 
  
Derk en Roy 
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Vrouwenvereniging "Anderen" 
 
Op maandag 15 februari hebben we onze 
volgende bijeenkomst. 
Schoonenberg Hoortoestellen zal deze avond 
voor ons verzorgen. 
Dat beloofd een interessante avond te worden. 
Aanvang 19.45 uur in Oes Stee. 
 
 
Auberge St.Hubert 

Wie o wie? 

Komend voorjaar krijgen wij ander terras-
meubilair en misschien zijn er mensen die 
belangstelling hebben voor de tafels en de 
stoelen. 
Ook onze "ontstemde" piano zoekt een nieuwe 
eigenaar. 
Kom even langs of bel als je iets wilt hebben 
 
Met groet, 
Roel en Peter 
 
 
GAVAS 

Uitnodiging jaarvergadering 

Datum:     Maandag 8 februari 2010 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:    Dorpshuis Anloo 
                 Kerkbrink 2 te Anloo 
 
Gavas zoekt een nieuw bestuurslid. Heeft u 
interesse, neem dan contact op met één van 
de bestuursleden. 
 
De agenda van de jaarvergadering staat op  
de website: www.gavas.nl 
 

Jaarlijkse gymnastiekuitvoering Gavas 

Thema:     Het wilde Westen 
Datum:      zaterdag 27 maart 2010 
 Aanvang: 19.00 uur, de zaal is open vanaf  
                 18.30 uur         
Locatie:    Café Popken-Hollander 
                 Brinkstraat 7 te Anloo  
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext,  
Anderen en Eexterzandvoort 

Preekbeurten 

Zondag 14 februari 10.00 uur 
Mevr. T. Steenhuis 
 
Zondag 28 februari 10.00 uur 
Dhr. B .Wiegman 
 
Met een groet van de Kerkenraad.   
  
  
 
 
 
 
 
 


