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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 98 juli 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. 

 
Dorp Anderen beschikt over eigen 
dorpsvlag.    
Anderen heeft een dorpsvlag en onlangs werd 
het eerste exemplaar van deze vlag  
aangeboden aan Janna Speelman, voorzitter 
van  Stichting Dorpshuis Oes Stee.  Dit 
gebeurde door 
Jan Kemker 
namens 
Dorpsbelangen 
Anderen.  Janna 
zegt namens Oes 
Stee erg blij te 
zijn met het 
gebaar van 
Dorpsbelangen 
en hees direct de 
vlag in top.   
Jan Kemker is 
zeer te spreken 
over de dorpsvlag 
voor Anderen.  
‘Anderen is maar 
een klein dorp en 
we zijn er trots op 
dat het ons is 
gelukt  om dit te 
realiseren’. Hij 
geeft uitleg over 
de vlag die in 
samenwerking  
met dorpsgenoot  
Hans Hilbrands en leden van Stichting Historie 
Anderen werd  ontworpen.  Het is een helder 
gele vlag met een groene moesstronk en een 
blauw gekleurde slingerende baan.  Anderen is 
een zanddorp daarom is als hoofdkleur geel 
gekozen. De boerenkoolstronk, die de bijnaam 
van de bewoners ‘ de Moeshappers’ 
symboliseert is centraal op de vlag geplaatst, 
omdat Anderen heel centraal ligt in de 
gemeente Aa en Hunze. De naam Anderen 
‘An- de- renne’ betekent aan het diepje. Het 
nabij gelegen Anderensche Diep wordt 
weergegeven door de blauwe baan.’ 

‘Tijdens het zomerfeest hebben de bewoners 
massaal de nieuwe vlag uitgehangen en we 
hopen dat dit ook het geval zal zijn bij 
volgende feestelijkheden in het dorp’, aldus 
Jan Kemker. Voor belangstellenden is de 
dorpsvlag te bestellen bij Jan Kemker, 
Gevelakkers 21 te Anderen. 

 
 
Boermarke Anderen 

jaarlijkse busreis 

De boermarke is weer van plan om -voor alle 
inwoners van Anderen- de jaarlijkse busreis te 
organiseren.  
De reis zal onder andere naar het Friese 
Marrum gaan.  
Deze plaats is vooral bekend van de 
spectaculaire reddingsactie van ruim 200 
‘dobbe’ -paarden welke door de plotseling 
stijgende Waddenzee waren ingesloten. 
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De reis is op dinsdag 21 juli 2009, de bus 
vertrekt om 08.00 uur vanaf de brink. 
Het einde van de dagtocht is om ongeveer 
21.00 uur 
 
De kosten zijn 65,-- euro per persoon 
 
Opgave kan bij Geert Liebe,  
tel: (0592) 24 15 03, 
 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 12 juli 10.00 uur,  
Dhr. A Klomp Drachten. 
 
Zondag 26 juli 10.00 uur,  
Mvr. H Mertens Roden. 
 
Aanspreekpunt voor pastorale zorg, begrafenis 
of crematie is de voorzitter Hein Schipper 
Eexterzandvoort tel 0598-468135 
 
De Kerkenraad 
 
Vrouwenvereniging  “Anderen” 

De rijwielvierdaagse 

Op dinsdag 7, donderdag 9 en vrijdag 10 juli 
’s morgens zal er in Anderen weer een 
stempelpost zijn. 
Onze vereniging zal weer met een kraam 
tegenover Auberge staan. Wij zullen proberen 
te slijten: knijpertjes, boeken, tijdschriften, 
leuke hebbe-dingetjes, loten met altijd prijs en 
een grabbelton. 
 
Tot ziens op de brink. 
 
Het bestuur. 
 
Dorpsbelangen 

Sport- en Speldag 

Op zondag 23 augustus a.s. organiseren we 
op het sportveld de traditionele Sport- en 
Speldag.  
Net als voorgaande jaren houden we voor de 
volwassenen een volleybal- en een 
koersbaltoernooi.  
Voor de basisschoolkinderen wordt een 
sportieve activiteit georganiseerd, in het 

Moesblad van augustus volgt hierover meer 
informatie. Dus.......  voor elk wat wils! 
In het Moesblad van de maand augustus zit 
een opgavenformulier. Wij hopen op een 
goede opkomst! 
 


