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Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1 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.

IJsvereniging Kleuvenveen.
Oud papier.
Zaterdag 13 maart wordt het oud papier
weer opgehaald.
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg.

De afgelopen jaren heeft de Stichting
Haïti-project op initiatief van Johan Hoogsteen
uit Assen 190 scholen opgezet waar 26.000
kinderen dagelijks van een maaltijd en
scholing werden voorzien. Door de aardbeving
zijn alle scholen verwoest.

Het bestuur.

Gezocht (1)
Gezin met drie gezellige dochters van
9, 7 en 3 jaar, zoekt per april 2010 een lieve
oppas aan huis in Gasteren.
Het gaat om oppas voor 1 volledige dag en
2 middagen per week, eventueel in combinatie
met licht huishoudelijk werk.
Graag uw reactie naar 06-10500770 of
v.verrijp@kpnmail.nl.

Gezocht (2)
Ik, vrouw met 2 border-collies, zoek
zelfst.woonruimte, 3 kamers met tuin,
max. 500 euro. Wie helpt mij???
Email: cvandenveen@hetnet.nl

Actie Haïti OBS Anloo
De ramp in Haïti is ook de kinderen van de
basisschool in Anloo niet ontgaan. De kinderen
hebben 2 weken lang flessen ingezameld en
karweitjes gedaan.
In de dorpen Gasteren, Anloo en Anderen is
veel geld ingezameld voor de Stichting
Haïti-project.

De kinderen hebben met hun actie maar liefst
2200 euro opgehaald. Dit hebben de kinderen
maandag 8 februari aangeboden aan Johan
Hoogsteen van de Stichting, die zeer
dankbaar was voor het aangeboden bedrag.
Met deze bijdrage kan de stichting een deel
van de wederopbouw van de school in de
sloppenwijk van Port au Prince financieren.
Onze dank geldt met name ook de inwoners
van Anderen, Gasteren en Anloo voor hun
gulle houding.
Hiervoor onze hartelijke dank!!
Het team en de leerlingen van de O.B.S.Anloo
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Commissie Jeugdactiviteiten
Anderen

Toneelvereniging “Amicitia”
Gasteren viert eeuwfeest.

Zondag 28 maart is het palmpasen.
Jullie worden om 10.00 uur in Oes Stee
verwacht, waar je geschminkt kunt worden
door Margriet Lesschen en waar we
paasspelletjes gaan doen (neem een
verfschort/oude blouse mee).
Iedereen die geschminkt wil worden moet
zich voor 18 maart a.s. opgeven bij
Marjan Luis, Lucy Komdeur of
Jantje Regien.
Net als voorgaande jaren is het de bedoeling
dat de stok thuis versierd wordt.
Na de spelletjes en het schminken gaan we
vanaf ca. 11.00 uur lopen via de Gevelakkers,
’t Loeg met als eindpunt Oes Stee.
We vinden het erg leuk als er weer veel
mensen komen kijken naar onze prachtige
stokken en geschminkte gezichten.

Op vrijdag en zaterdag 5 en 6 maart a.s. viert
de toneelvereniging “Amicitia” uit Gasteren
haar 100-jarig bestaan met een tweetal
jubileumvoorstellingen.
Op zaterdagmiddag is er een receptie voor
genodigden.
Sinds jaar en dag verzorgt de toneelvereniging “Amicitia” de culturele avond in Gasteren.
Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw
verzorgde zij er zelfs twee. Op zaterdagavond
voor de gehuwden en op zondagavond voor
de ongehuwden. Dit had mede te maken met
de grootte van het toenmalige clubcafé
“De Vriendschap” aan het Westeinde.
Daarvoor deed de vereniging vaak mee aan
éénakterfestivals in gemeentelijk verband en
meerdaagse concoursen, waarbij het spel
werd beoordeeld door jury's .
Het tegenwoordige 'clubcafé' is Pannenkoekenboerderij “Brinkzicht” aan de Brink, dat
nog beschikt over een ruime 'bühne'.
Ook op 5 en 6 maart a.s. zullen in Pannenkoekenboerderij “Brinkzicht” weer twee
éénakters ten tonele worden gebracht.
De huidige toneelgroep brengt het
dolkomische “Oma's oude klerenkast” van
Laurens Savelkoul onder regie van Ans
Komdeur en een aantal oud-leden voert de
luchtige éénakter “Op dokter's advies” van
Bart Veenstra op onder bezielende leiding van
Harrie Pepping.
Beide avonden worden muzikaal omlijst door
het allround orkest “the Nightbirds”.
Dat de toneelvereniging “Amicitia” zeer geliefd
is bij het Gasterense publiek, blijkt wel uit het
feit dat de toegangskaarten voor de twee
jubileumvoorstellingen binnen een half uur
totaal waren uitverkocht.

STICHTING STROOMDAL EXPRES
"De potgrondvoorjaarsverkoopactie"
(gratis thuis bezorgd)
Vanwege het overweldigende succes van de
afgelopen jaren heeft het bestuur van de
SSE/Magic Schoolbus besloten om dit jaar
opnieuw een zelfde actie te organiseren.
In de week van 1 maart a.s. treft u een
opgavestrook aan in uw brievenbus. Hierop
kunt u invullen hoeveel potgrond (40 liter) u
wilt hebben.
Tussen 8 en 12 maart a.s. zullen de ingevulde
opgavestroken huis aan huis worden opgehaald. Het te betalen bedrag wordt dan ook
geïnd!!!
Op donderdagavond 1 april zal de potgrond bij
u worden afgeleverd. Omdat u al betaald heeft
hoeft u niet per se thuis te blijven.
Het gaat hier dus om 40 liter zakken, de prijs
per zak is € 3,-., bij afname van 3 zakken
betaalt u € 7,50.
Contactpersonen voor evt. telefonische
bestellingen:
Anloo: Jeanette Brunsting (243342)
Gasteren: Eileen Mantouw (248636)
Anderen: Marjan Luis (243474)

Zomerfeest Gasteren 28 t/m 30 mei
Het dorp Anderen heeft een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan het
volleybaltoernooi op vrijdagavond 28 mei in
Gasteren (de dorpen rondom Gasteren krijgen
allemaal een uitnodiging).
Wie heeft er zin om mee te doen in een
gemengd team?
Graag aanmelden voor 15 maart bij
Jantje Regien, tel.nr. 243228.

2

Oostermoer 2010

Creatief Anderen

De maandelijkse up-date
De afgelopen week zijn we bij u aan de deur
geweest met een intekenlijst. Dit is niet voor
niets geweest. Totaal is er een bedrag van
1772 euro en 50 eurocent opgehaald.
Daarnaast hebben de Boermarke en
Dorpsbelangen nog een bedrag beschikbaar
gesteld. Iedereen ontzettend bedankt!
We kunnen nu echt aan de slag.
De wagens zijn inmiddels gestald bij
Fam. Boerma om de eerste werkzaamheden te
verrichten. Wel zo makkelijk om het grove werk
op één plaats te doen. Vanaf april, als de
avonden weer wat langer zijn, verwachten wij
met meerdere mensen aan de slag te kunnen.
Tijdens het lopen met de lijsten is wel
gebleken dat er veel mensen een handje willen
helpen. Wij zullen laten weten wanneer wat
gaat gebeuren en wanneer er hulp nodig is.
Wat betreft ons boodschappenlijstje, hier is
ook al goed op gereageerd maar we kunnen
natuurlijk altijd nog allerhande materialen
gebruiken. Heeft u nog ergens kippengaas,
hout -, ijzer - of plaatwerk of materialen
waarvan u zelf denkt daar kunnen ze vast iets
mee. Neem gerust contact op met
Gerard Boer: 243089 of
Egbert Regien: 243228

Maandag 22 maart is de volgende creatieve
ochtend. We gaan een paasstukje maken.
Wil iedereen meenemen: een mesje; een
snoeischaar; potlood; lijmpistool; en het
glazen onderbord, zoals we dat met het
kerststukje hebben gebruikt.
Aanvang 09.15 uur in Oes Stee.
Informatie, melden of afmelden bij:
Jannie tel. 241503 of Martha tel. 242993.

We gaan aan de slag en hopen, samen met u,
op een gezellige periode. Tot gauw!
Geertje Enting
Trijnie ten Cate
Ingrid Knol
Raph Bode

Egbert Regien
Gerard Boer
Elles Jonkers

Vrouwenvereniging "Anderen".
Dinsdag 16 maart gaan we naar Eext voor de
gezamenlijke avond Eext/Anderen. Het is nog
een verrassing wie of wat er komt. Bij de
entree wordt 5,- euro voor de consumpties
geïnd. Wie wil er nog mee? Graag even
aanmelden bij Thallina tel. 241330.
Nader bericht volgt.

Vanboeijen
Officiële opening kippenhok
Op zaterdag 27 maart vieren we een feestje in
de woonboerderij in Anderen. We openen op
deze middag officieel het kippenhok. Dit
kippenhok, dat achter de boerderij staat, is
gebouwd door een aantal vrijwilligers samen
met onze cliënten. Nu de sneeuw weg is
kunnen we eindelijk aan bewoning van het
kippenhok denken. Hier willen we een
feestelijk tintje aan geven, tevens maken we
er een gezellige middag van voor buren van
het Nijend en de Natuurwerkplaats, familie en
verwanten van de cliënten.
De omwonenden van de woonboerderij
ontvangen nog een uitnodiging voor deze
middag.

Gymnastiekuitvoering GAVAS
op 27 maart 2010
Zaterdag 27 maart organiseert GAVAS uit
Anloo haar jaarlijkse gymuitvoering. Zo als
ieder jaar, wordt het plaatselijke Café
Restaurant Popken-Hollander geschikt
gemaakt als ‘gymlocatie’. De optredens van
de jeugdleden (3 tot en met 12 jaar oud) zijn
dit jaar binnen het thema Het wilde westen.
De gymuitvoering start om 19.00 uur en de
zaal is open vanaf 18.30 uur.
Voor informatie over GAVAS: zie de website:
www.gavas.nl.

Collecte:
Van 7 t/m 13 maart Reumafonds.
Collectanten: Wenny Boelens en
Trijnie ten Cate.
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STICHTING HISTORIE ANDEREN
Aanwinsten van de laatste tijd:
M. Hollander-Udding: diverse boekjes.
Bestuursmededelingen:
Ons bestuur is recent uitgebreid met twee
nieuwe bestuursleden,
te weten Elvira Ardon en Heerko Koops.
De samenstelling van het bestuur is vanaf
heden als volgt:
Voorzitter: Elvira Ardon
Secretaris-penningmeester: Age Stiksma
Lid: Heerko Koops
Lid: Geert van Veen
Momenteel zijn wij bezig met het innen van de
toegezegde bijdragen van onze donateurs.
Open dag.
Wij organiseren dit jaar weer een open dag
van ons dorpsarchief.
Deze vindt plaats op zaterdag 13 maart 2010
van 10.00 tot 16.00 uur in Oes Stee.
U kunt daar kennis nemen van:
-grote delen van de inhoud van ons dorpsarchief;
-de uitvoerige dossiers van elke woning in
Anderen, met daarin zeer veel informatie over
de bouw, de bewoning, en bijzonderheden
van bewoners en pand;
-audio-visueel materiaal uit onze bestanden;
-uitleg op mogelijke vragen uwerzijds.
Er is gelegenheid een consumptie te
gebruiken.
Wij zullen u graag op deze dag ontmoeten!

20 maart Hemmeldag in Anderen
Hierbij vragen wij jullie hulp bij een ochtendje
hemmelen in en rond ons dorp Anderen.
Het is de bedoeling dat we deze ochtend
proberen om zo veel mogelijk zwerfvuil op te
ruimen.
De Hemmelochtend wordt gehouden op de
landelijke vrijwilligersdag en is een initiatief van
stichting Nederland Schoon in samenwerking
met het ministerie van VROM.
Deelnemers zijn verzekerd via de gemeente
Aa en Hunze.

Aanvang 08.45 uur in Oes Stee en is er voor
alle deelnemers/helpers koffie en thee, daarna
gaan we op pad.
Om 12.30 uur wordt deze Hemmelmorgen
afgesloten met soep en broodjes in Oes Stee.
Deze lunch wordt ons aangeboden door de
gemeente Aa en Hunze.
Wij willen graag weten hoeveel deelnemers
we kunnen verwachten in verband met de
indeling van de groepen en de lunch, graag
aanmelden voor woensdag 17 maart bij:
Geertje Enting, tel. 241663 of
Henk Jonkers, tel. 408114.
Wil iedereen zoveel mogelijk zelf handschoenen en gereedschap zoals een schep,
veger, mestvork o.i.d. meenemen?
Voor vuilniszakken wordt gezorgd.
Graag tot 20 maart om 08.45 uur in Oes Stee!
Bestuur Boermarke Anderen
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Anderen

Klaverjasclub
De derde klaverjasavond in Oes Stee was net
als de twee andere weer erg gezellig. Er werd
door een veertiental fanatieke klaverjassers en
klaverjasters gestreden voor het hoogste
aantal punten. Dat werd uiteindelijk gewonnen
door Willem Speulman jr.
Roelof Bakker staat bovenaan in het
algemeen klassement.
Omdat er toch iedere keer andere deelnemers
aanwezig zijn, moet het toch mogelijk zijn om
met 16 personen (of meer) te gaan spelen.......
We zullen het zien op 19 maart om 20.00 uur.
Graag doorgeven of je wel of niet aanwezig
bent, zodat we vooraf eventueel nog mensen
kunnen bellen.
tel. 06 12329085
Tot dan......
Derk en Roy

We zouden het met name leuk vinden als
ook de (school)kinderen mee komen
helpen.
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Stichting Volksvermaak Anderen
Kinderdisco
We zijn van plan om een kinderdisco te
organiseren. Hoe dit er precies uit gaat zien
weten we nog niet helemaal. Wat we wel
weten is dat we dit gaan houden op zaterdag
27 maart in Oes Stee.
Verdere details zullen we zo spoedig mogelijk
laten weten.
S.V.A.

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en eexterzandvoort
Kerkdiensten
Zondag 7 maart
Geen dienst.
Zondag 14 maart 10.00 uur
Ds. Joke Vrijlandt - van Middelburg
oud-predikante.
Zondag 28 maart 10.00 uur
Palmpasen
Mevr. H. Mertens, Roden.
Oproep
Er is dringend behoefte aan nieuwe
kerkenraadsleden!
15 maart houden we gemeenteavond in het
verenigingsgebouw.
Momenteel is Hans Katerberg, woonachtig te
Rolde, consulent.
De kerkenraad
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