
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke  

verenigingen van Anderen. 
nr. 6  november 2001. 

 
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, Nijend 2  Anderen, emailadres aubergesthubert@hetnet.nl  
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
 
Sint Maarten dit jaar op 10 November !! 
 
Dit jaar valt Sint Maarten (11 november) op 
zondag. Het is daarom de bedoeling dat de 
kinderen zaterdag 10 november a.s. met hun 
lampionnetje gaan lopen. 
 
Vereniging Dorpsbelangen Anderen 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 10 november 
opgehaald. 
Helpers zijn: 

 Ko Albers 
 Ruud van de Houwen 
 Dick van der Es 

Graag om 14:00 uur aanwezig zijn op de brink. 
Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging 
zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zangkoor 1997-2002. 
 
Zoals wij U al in een eerder bericht hadden 
gemeld bestaat het zangkoor Anderen in 2002 
25 jaar. Daaraan zullen wij gepaste aandacht 
schenken. De huidige leden met begeleiders 
zullen tijdens een intiem etentje in de Auberge 
Saint Hubert herinneringen ophalen aan die 
jaren. Maar ook U , als inwoners en overige 
belangstellenden, willen wij bij dit heuglijk 
gebeuren betrekken. Op 10 januari 2002 zullen 
wij een uitvoering geven in "Oes Stee". Door 
middel van een zeer gevarieeerd programma 
willen wij U tonen en laten horen dat ons 
programma in de loop der jaren nogal sterk is 
uitgebreid en veranderd, met daarbij een 
fantastische begeleiding.  Ook alle oudleden 
zullen worden uitgenodigd. De toegang is 
gratis en er wordt U koffie met iets erbij 
aangeboden.  
Wij hopen  u  dan om 20.00 uur te mogen 
begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten  
 
Age Stiksma 
Nijend 3 9465 TP Anderen 
0592-242258 
fax 0592-242258 
a.stiksma@hetnet.nl 
 
 

Hartelijk Bedankt !!! 
 
Langs deze weg wil ik graag iedereen 
bedanken voor de attenties en kado’s die 
ik heb gekregen tijdens mijn laatste 
bezorgronde.  
Hier had ik zeker niet op gerekend, en ik 
wil dan ook met name Dorpsbelangen 
bedanken voor de organisatie. Ook 
Sander en Ruud bedankt voor het 
vastleggen van alles op video en foto. 
 
‘k Vond ‘t hartstikke mooi!! 
 
Jan Uildriks 
 


