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Het Moesblad 
een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen. 

nr. 121 -  juni 2011 
 

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 ligt bij de betrokken inzenders. 

 
 
Activiteitenagenda 
 
17 – 19 juni: Zomerfeest 2011 
21 juni        : Muziekoptreden TOGIDO 
1   juli         : Klootschietavond 
14 juli         : Boermarke dagexcursie 
 
Verhuisbericht 
 
Onlangs zijn wij verhuisd naar Brinkstraat 18, 
9451 BT te Rolde. 
We groeten alle inwoners van Anderen en 
zeggen hierbij tevens alle lidmaatschappen op. 
Jan en Hennie Sling. 
(Tel. 0592 – 242382) 
 
Nog geen dorpsvlag van Anderen? 
 
Het is alweer even geleden dat de dorpsvlag 
van Anderen werd gepresenteerd door de 
Vereniging Dorpsbelangen.  
Mensen of bedrijven in Anderen die nog geen 
dorpsvlag hebben, maar wel graag nog een 
dorpsvlag aan willen schaffen kunnen terecht 
bij Jan Kemker, Gevelakkers 19 te Anderen, 
telefoonnummer 0592-242752. De kosten 
bedragen € 30,00 per vlag. Wat zou het mooi 
zijn als tijdens het Zomerfeest van 17,18 en 19 
juni a.s. weer massaal de vlag uit kan..... 
  
Dorpsbelangen Anderen 
  
Wie heeft Bliksem gezien? 
 
Op maandagavond 2 mei is onze rode kater 
Bliksem de deur uit gegaan. Wij hebben hem 
daarna helaas niet meer gezien. Bliksem is 
een hele forse rode gecastreerde kater zonder 
aftekeningen, van 2 jaar oud. Wie heeft hem 
gezien? Voor goed of slecht nieuws graag 
even een berichtje naar: 
Fam. Knijp, Oldend 1A, Anderen,  
tel. 0592 - 241663  

Zomerfeest 2011 
 
17, 18 en 19 juni is het zover. Het jaarlijkse 
zomerfeest wordt weer gehouden en kan er 
gestreden worden om de felbegeerde 
slagroomtaart. 
Op vrijdagavond zijn er vanaf 19.00 uur 
diverse activiteiten in en rond  
Auberge St. Hubert. Ook als u die avond niet 
actief meedoet is er genoeg te zien! 
Om 13.30 uur begint op zaterdagmiddag de 
kindermiddag. Trek de kinderen niet de 
allermooiste kleren aan. Ze kunnen vies 
worden! 
Rond 15.15 uur zal de playbackshow voor de 
basisschooljeugd beginnen, kom gezellig langs 
en moedig de kinderen aan. Ze zullen het 
nodig hebben. 
Zaterdagavond begint het programma om 
19.00 uur op de Brink met diverse activiteiten. 
Aansluitend is er weer de jaarlijkse feestavond 
met playbackshow.  
Op zondag beginnen de activiteiten om  
14.00 uur. Het beloofd een heel water-
spektakel te worden. 
Zowel zaterdag als zondag zal de snackwagen 
aanwezig zijn. 
 
Wij hopen natuurlijk op prachtig weer en 
wensen jullie allen een heel gezellig weekend. 
 
Bestuur SVA 
 
Rommelmarkt 
 
Het was 16 april jl. goed rommelmarkten weer. 
Velen van u en vele anderen hebben de 
rommelmarkt bezocht. Naast een gezellige 
middag leverde het een mooi bedrag van zo'n 
450,- euro op.  
Iedereen die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen aan deze dag, heel hartelijk dank. 
 
Bestuur SVA 
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Boermarke dagexcursie 2011 
 
Uitnodiging voor alle inwoners van 
Anderen 
De Boermarke Anderen nodigt alle inwoners 
van Anderen uit om mee te gaan met de 
jaarlijkse excursiereis. Deze zal dit jaar plaats-
vinden op donderdag 14 juli aanstaande. 
Deze reis krijgt een internationaal karakter, 
want we zullen een  bezoek brengen aan  
Ost Friesland. We worden in Krummhorn 
ontvangen voor een rondleiding door de familie 
Uildriks uit Papenvoort. Familie Uildriks is 
enkele jaren geleden met hun melkvee 
vertrokken naar dit landbouwbedrijf in 
Duitsland.   
De lunch wordt geserveerd in Greetsiel.   
Na de middag reizen we langs de kust via 
Rysum naar Oldersum en nemen we een kijkje 
bij de Emssperwerke. Vervolgens wordt in het 
stadje Leer  een korte  stop gemaakt . Na dit 
uitstapje in Duitsland zullen we de dag 
afsluiten in Winschoten met een driegangen 
menu. 
De prijs voor deze gevarieerde en geheel 
verzorgde dag bedraagt € 70,-- per persoon.   
Vertrek is 08.00 uur op de brink in Anderen. 
Opgave kan tot 1 juli a.s. bij Geert Liebe 
telefoonnummer 0592-241503 of AJ Knijp 
0655307420 
 
Boermarke Anderen 
 
Muziekoptreden TOGIDO 
  
Muziekvereniging TOGIDO uit Eext komt op 
dinsdag 21 juni a.s. een zomeravondconcert 
spelen in Anderen voor inwoners en 
belangstellenden. De locatie is Oes Stee.  
Bij mooi weer wordt buiten gespeeld, bij 
minder mooi weer binnen. Toegang is gratis!  
  
Dorpsbelangen Anderen schenkt tijdens het 
zomeravondconcert koffie en thee voor de 
liefhebbers. Stoelen voor het publiek, daar 
wordt voor gezorgd. 
  
TOGIDO speelt een heel divers repertoire en is 
regelmatig van de partij bij concerten, 
optochten en serenades. Zowel met het orkest 
als met het dweilorkest. Wil je weten wat 
TOGIDO nog meer te bieden heeft? Kijk dan 
op www.togido.nl of bel de voorzitter, 
 Lourens Braams, 0592-264929. 
  
Graag tot 21 juni bij Oes Stee! 
  
Dorpsbelangen Anderen 

 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
Zondag 5 juni, 10.00 uur 
Mevr. H.Mertens, Roden 
 
Zondag 12 juni, 10.00 uur 
Pinksteren 
Mevr. T.Steenhuis, Muntendam 
 
Zondag 19 juni 
Geen dienst 
 
Zondag 26 juni, 10.00 uur 
A. De Klomp  
 
Voor pastorale zorg kunt u zich wensen tot de 
Kerkenraad via Hein Schipper,  
tel. 0598-468135, die het doorgeeft aan 
Ds. M.Menninga.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klootschieten 
 
Om aan ieders wensen te blijven voldoen 
organiseren wij vrijdagavond 1 juli een 
klootschietavond.  
Om 19.00 uur zullen de eerste teams 
vertrekken vanaf Auberge St. Hubert.  
U kunt zich opgeven via onderstaand formulier 
en deze inleveren bij Elles Jonkers ('t Loeg 7A)  
 
------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik /  wij doe(n) mee aan de 
klootschietavond op 1 juli as. 
 
 
Naam: ----------------------------------------------------  
 
Adres: ---------------------------------------------------- 
 
 
Naam: ----------------------------------------------------  
 
Adres: ---------------------------------------------------- 


