
Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 30  november 2003. 
 

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, ’t Loeg 4  Anderen, emailadres heinenhoes@hetnet.nl  

Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten ligt bij de betrokken vereniging. 

 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 8 november 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
Jan Dries en Jan Oostra   
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
22 november:  
Gezamenlijke feestavond met de Boermarke in 
“Oes Stee” te Anderen, aanvang 19.45 uur. 
Deze avond zal worden verzorgd door Harm 
en Roelof, bekend van Radio en TV Drenthe. 
Eigen bijdrage voor deze avond is € 7.50 p.p.  
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag 9 november 10.00 uur: Da. B. Jansen 
Fennema uit Hooghalen. Avondmaal. 
zondag 23 november 10.00 uur: Dhr. Conner 
uit Veendam 
 
Op 17 november wordt er een gemeentelijke 
avond gehouden in het verenigingsgebouw te 
Eext, aanvang 20.00 uur 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenissen of crematies is de heer R. 
Speulman, Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169 
 
Boermarke Anderen. 
 
De Boermarke vergadering is op woensdag 17 
december in Auberge St. Hubert.  
Aanvang 20 uur. 
De agenda voor de vergadering volgt. 
 
 
 

AKC ‘54 
 
Zoals u misschien wel weet bestaat AKC ’54 
in 2004 50 jaar. Het feest wordt gevierd op 12 
juni. De commissie is op zoek naar foto’s. Als 
u foto’s beschikbaar wilt stellen (u krijgt ze 
terug) dan graag contact opnemen met 
onderstaande commissieleden, en wij halen ze 
op. 
Bert Doze, Annen tel: 271310; Hillie Udding, 
Anloo tel: 272795; Jantje Knijp, Anderen tel: 
241570 
 
Tiroler avond. 
 
In het kader van het 75-jarig jubileum van 
muziekvereniging T.O.G.I.D.O. uit Eext 
organiseert de “Stichting Culturele Activiteiten 
T.O.G.I.D.O. Eext” op zaterdag 29 november 
2003 een Tiroler avond met de Stroomdalkapel 
in café Centrum te Eext. 
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 
uur.   
Reserveert u vroegtijdig want vol=vol!!! 
Entree: voorverkoop 5 Euro, aan de zaal 
(indien nog plaats) 6 Euro. 
Reserveringen: café Centrum tel. 0592 – 26 15 
55. 
Tot ziens op 29 november in café Centrum 
 
 
Opbrengst van de diverse Collectes  
 
Nationale collecte verstandelijk  
gehandicapten €  133,89 
Hartstichting   €  180,00 
Astmafonds    €     70,02 
Kanker bestrijding   € 336,52 
 
Alle collectanten en gevers hartelijk dank! 
 


