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Het	  Moesblad	  
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 172 – september 2015 
 

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 berust bij de betrokken inzenders. 
Rechtstreeks contact met Dorpsbelangen dient te worden opgenomen via: 

www.anderen.info of dorpsbelangen@anderen.info 
_____________________________________________________________________________________________________
  
 
Activiteitenagenda 
 
05 sept.    : Huiskamerconcert Nijend 24 
11 sept.    : Klaverjasavond in Oes Stee 
12 sept.    : Ophalen oud papier 
12 sept.    : Rommelmarkt woonboerderij 
12 sept.    : Open Monumentendag 
 
 
IJsvereniging Kleuvenveen 
 
Oud papier 
Zaterdag 12 september wordt het oud papier 
weer opgehaald. 
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg. 
 
Het bestuur 
 
 
Klaverjassen 
 
Hallo klaverjassers, 
Onze eerste kaartavond van seizoen 
2015/2016 is vrijdag 11september. 
Aanvang 19.45 uur. In Oes Stee. 
Als je een avondje gezellig wilt klaverjassen 
ben je van harte welkom. 
We kaarten 1 keer in de maand op een 
vrijdagavond. 
Wil je inlichtingen of je aanmelden, dit kan bij 
Hilda Groote,  tel. 0592 241323. 
 
De volgende datums zijn: 
Vrijdag 9 oktober 
Vrijdag 6 november 
Vrijdag 4 december 
 
Groetjes, Jan en Froukje en Hilda. 
 
 

 
Historische Lunch in d’ Eetkamer 
van ‘t Heinenhoes 
 
Een mooi initiatief: De Historische Dag in 
Anderen. Boerderijen worden opengesteld om 
te bezichtigen en deskundigen geven uitleg 
over allerlei onderwerpen.  
 
Graag willen wij daarop inhaken en daarom 
serveren wij tijdens de Historische dag op  
12 september een Historische Drentsche 
Lunch. Deze lunch bestaat uit een diep bord 
met Bruine Bonen, uiteraard met toebehoren 
zoals uitgebakken spekjes en uien en stroop. 
Als nagerecht maken wij ouderwetse 
Griesmeelpudding met Drentsche 
Proem’kreuze. 
 
U kunt bij ons terecht vanaf 12 uur voor deze 
Historische Lunch, maar natuurlijk kunt u ook 
komen genieten van een kopje koffie met 
eigengemaakt gebak!  
 
 
Vrouwen van Nu te Anloo 
 
Hallo dames van Anderen, 
Omdat er in Anderen geen afdeling van de 
Vrouwen van Nu meer is, willen wij jullie er op 
attent maken dat er in Anloo nog een actieve 
afdeling Vrouwen van Nu is.  
Wij willen jullie uitnodigen om lid van onze 
vereniging te worden. Je bent van harte 
welkom. Indien je eens een bijeenkomst van 
onze afdeling wilt bezoeken, ben je van harte 
welkom. Je kunt twee keer een bijeenkomst 
vrijblijvend bijwonen om de sfeer te proeven en 
daarna kun je besluiten eventueel lid te 
worden.  
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Behalve leerzame en gezellige bijeenkomsten 
op koffieochtenden en avondbijeenkomsten, 
kunt je ook bij ons terecht voor diverse 
activiteiten.  
Kijk voor meer informatie op de site 
www.Vrouwenvannu.nl/anloo. 
Voor verdere inlichtingen kun je contact 
opnemen met:  
Voorzitter Ria Hoefman            
m.c.hoefman@gmail.com  
of Secretaris: Willy Paping 
willypaping@ziggo.nl. 
 
 
Onze Joep is zoek!  
 

 
 
Hallo, wij zijn Eduard en Hendrika, en wij 
wonen op het Loeg 17. 
Sinds ongeveer 10 augustus zijn wij onze kater 
Joep kwijt.  
Hij is gechipt, en bij alle bekende kanalen als 
vermist opgegeven.  
Echter volgens de gemeente Aa en Hunze 
worden gevonden overleden katten zonder ze 
te registreren in de kadaverbak gegooid.  
Het kan dus zijn dat iemand een overleden kat 
heeft zien liggen rond de genoemde datum? 
Of heeft iemand hem wellicht in huis 
genomen? Hij vindt het namelijk prima binnen.  
Joep is een cypers-grijs met witte huiskat, hij 
staat hoog op de poten.  
Als iemand iets weet, vertel het dan, want hij 
wordt erg gemist!  
Wij zijn bereikbaar via telefoon 06-52322077 
en e-mail, driekje@live.nl 
 
 
GAVAS 
 
Vakantie voorbij? Goede voornemens? 
Meer sporten? Kom eens meedoen aan de 
activiteiten bij GAVAS in Anloo.  
Op maandag geeft Bea Tiems bodyfit aan 
dames. Er wordt gestart met bewegen op 
muziek, Zumba of Aerobics.                   

Daarna komen allerlei spiergroepen aan bod 
(benen, billen, buik, borst en armen). De ene 
keer doen we dat met behulp van steps, een 
andere keer met gewichten en we eindigen 
altijd met oefeningen op de mat en een cooling 
down. Het is erg gezellig en geschikt voor 
iedereen. 
Op donderdagavond is er fitness voor dames 
en heren. Er zijn cardio-oefeningen (conditie) 
en oefeningen gericht op spierontwikkeling-
/kracht. We hebben een roeiapparaat, een 
home trainer (fiets), een  crosstrainer en een 
loopband. Daarnaast zijn er diverse apparaten 
en gewichten voor het trainen van rugspieren, 
buikspieren, been-, arm- en borstspieren. 
Iedereen werkt op zijn eigen niveau aan de 
diverse oefeningen. 
En dan is er nog een actieve hardloopgroep 
onder leiding van Herman Smit. Zij trainen op 
woensdagavond en zondagochtend. Er zijn 
diverse trainingsvormen waaronder een 
langzame lange duurloop, interval trainingen 
en het vaartspel waarbij in verschillende 
tempo’s op afwisselende ondergrond (zand, 
heuveltjes, asfalt) gelopen wordt. 
Het mooie van GAVAS is dat u aan al deze 
onderdelen mee kunt doen voor één en 
dezelfde prijs. En het is dichtbij.  
Kom eens langs, doe eens mee en kijk wat 
geschikt voor u is en wat u prettig vindt om te 
doen. Want bewegen is gezond en in Anloo 
ook erg gezellig.  
 
Maandag Bodyfit van 20.00 tot 21.00 uur. 
Donderdag fitness van 19.00 tot 20.00 uur. 
Woensdag loopgroep van:  
19.30 tot 20.30 / 21.00  uur 
Zondag loopgroep van:  
09.00 tot 10.30/11.00 uur afhankelijk van de 
oefenvorm. 
www.gavas.nl 
 
 
College 
 
Jaoren leden vreuig de wetholder an een 
inwoner oet oous Moesdörpie wat veur  
veurzienings hier nog zeer weenst waren.  
Op het ende van het liestie van ouze 
plaotsgenoot stund een  boetenzwembad.  
De wetholder in kwestie, was niet  de 
beroerdste en zee dat hij dizze  suggestie 
zeker metnemmen zul in Geeiten. Dat kwam 
wel gooud.  Nao de verkiezings was  de 
wetholder oetzwaaid en oous boetenbad is der 
nooit kommen. Maor wat in ’t vat zit… Dat wij 
een sportief en drok Moesvolkie bint dat dringt 
intussen wel deur tot Geeiten. AKC hef nog 
flink wat in de mouwen.  Bultenfietsers, 
voetballers, handballers, volleyballers en 
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peerdrieders brengt  mangs dikke priezen met 
weerum. Sportief hoogtepunt van oouze 
gemeeinschup is het jaorlieks treffen der 
Moeshappers  bij Oes Stee. Het geeit der bij 
dan. Zo ok aofgelopen maol. Dat kan ok as der 
host tweei zunnen schient. Verkoeling veur de 
kleine Moeshapperies was der in het zwem-
bad. Zweeiten as een otter op het spel van de 
iezern ballen. En  natuurlijk het strieden um 
eer en ego met volleybal. Burgmeester , ok 
een taopige keerl, kwam van de fiets aof um te 
kieken wat der op zien sportveld speulde.  
Het organiserend comité glom van oor tot oor.  
Elke cent van het sportbudget van Aa en 
Hunze is hier besteed.  En  dat boeten-
zwembad dat zit vast en zeker nog in de 
overdrachtmap of eein of aander vat moej 
maor reken. 

Aldus Moeshapper 
 
 
 
 
 


