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

Bedankt
Wij, Jan en Froukje Kemker, willen iedereen
bedanken voor de aandacht en mooie kaarten
die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig
huwelijk.
Bedankt nogmaals!

Vrijwilligers gevraagd
Wie wil en kan eens een bezoekje brengen
aan iemand die niet meer zoveel contacten
heeft. Het betreft een uurtje in de week,
veertien dagen of per maand.
Opgeven kan bij Froukje Kemker, zij coördineert voor het Rode Kruis.
Tel. 0592-242752 of 06-41563834.

Collecte
Van 11 t/m 17 april voor de Ned. Hartstichting.
Collectanten: Tineke Post en Trijntje Reinders.

Hemmeldag 20 maart 2010
De regen komt met bakken uit de hemel. Komt
dit ooit goed vandaag? Om klokslag kwart voor
negen openen zich de deuren van Oes Stee.
Na een kop koffie is iedereen er klaar voor: wij
gaan hemmelen in en rond Anderen.
Opruimen wat bezoekers en passanten achter
hebben gelaten. De kinderen leven zich uit op
de spoorbaan en langs het fietspad.
De bewoners van VanBoeyen speuren de
weg naar Eext en richting Anloo af. De overige
vrijwilligers hoeven alleen nog maar de rest te
doen. Maar waar moet het afval in? Navraag
op de storingslijn van de gemeente leert dat
Anderen niet op de lijst staat en dus geen
container heeft ontvangen. Geesje Speulman
heeft gisteren voor niets de hele dag zitten
wachten om de container in ontvangst te
nemen! De man van de gemeente vraagt of
de container dan helemaal naar Anderen
gebracht had moeten worden….(?)

Gelukkig hebben we wel al onverwachte hulp
gekregen van de gemeente in de persoon van
wethouder mevrouw Hedwig Udding. Het is
ondertussen droog geworden en iedereen kan
op pad. Fotograaf Peter Stevens van
"De Schakel" komt ook nog even een plaatje
schieten, terwijl Jarno Regien een lege
drankfles uit de struiken vist. Tegen half twaalf
begint het weer te regenen. Iedereen keert
terug naar Oes Stee voor een verlaat
"elf-uurtje". Tegen twaalf uur schept Lammie
de soep op. De broodjes en de soep gaan tot
de laatste kruimel op. Hedwig Udding voert
met iedereen nog een gesprekje. Ze is onder
de indruk van de inzet van de vrijwilligers in
het kleinste maar mooiste dorpje van de hele
gemeente Aa en Hunze, zoals ze Anderen zelf
noemde. Iedereen keert voldaan huiswaarts.
Oous dörpie is weer hemmelijk, veur zo laang
as het duurt!
Vrijwilligers hartstikke bedankt voor jullie hulp
op deze gezellige hemmelmorgen. Het dorp
moet er weer twee jaar tegen kunnen.
Met vriendelijke groet,
Boermarke Anderen
Dorpsbelangen Anderen
Nogmaals voor iedereen die denkt dat zijn
rotzooi onderweg wel door een ander wordt
opgeruimd:

Laat niet als dank voor ’t aangenaam verpozen ons Moeshappers
al de schillen, de blikken, de flessen
en de dozen!

Vrouwenvereniging Anderen
Op maandag 19 april is onze eerstvolgende
bijeenkomst in Oes Stee.
Alwin Tol komt vertellen over het dierenasiel in
Beilen.
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Stichting Historie Anderen
Aanwinsten maart 2010
Fam. Reinders, Oldend 18: carbidlamp,
koolzaadpers.
Fam Sling: hak, stamper, oude bijl,
presenteerschaaltje.
H.J. Homan, Eext: kadastrale kaarten bij
verkoping land.
Onze hartelijke dank voor de dames die ons
tijdens de Open dag zo goed hebben
geholpen!

Creatief Anderen
Maandag 19 april is het thema "bekijk uw
binnenband eens van buiten".
We starten om 09.15 uur met thee en koffie en
gaan dan creatief in de weer met fietsbinnenbanden.
Als je wilt meedoen dan graag naalden met
scherpe punt van verschillende diktes meenemen, een schaar en eventueel een
vingerhoed.
Voor opgave en afmelding kun je bellen met
Elly Vos 06-12274151.
Tot dan!

Wild west in Anloo.
Ongeveer 40 cowboys en cowgirls kwamen
zaterdag 27 maart ’s avonds bijeen in
Café-Popken-Hollander aan de Brinkstraat in
Anloo.
Om 19.00 uur opende de voorzitter van
GAVAS de jaarlijkse gymnastiekuitvoering,
welke dit jaar het thema Het wilde westen had.
De jeugdleden van 3 t/m 12 jaar verzorgden
verschillende optredens. Als eerste waren de
cowboys en -girls van de groepen 3-4 en 5 aan
de beurt. Zij dansten een linedance.
Vervolgens toonde stoere peuters en kleuters
dat zij van een hoog "rotsblok" (in de vorm van
een kast) durfden te springen.
De meiden van 10 tot en met 12 jaar lieten
mooie zweefstanden en sprongen op de balk
zien.
Na de eerste pauze mochten de jongste
kinderen (3 tot en met 5 jaar) met een lasso
dansen. Wat zij vol enthousiasme deden.
Na afloop een daverend applaus en ontvingen
zij als dank voor hun optredens een cadeautje
van de vereniging.

Vervolgens toonden kinderen van 7 tot en met
9 jaar dat ze in het wilde westen uitstekende
oefeningen op het gebied van acrogym
kunnen. De meest ingewikkelde standen
werden aan het publiek getoond. De oudste
cowgirls lieten naast acrogym ook kunsten op
de rots (kast) zien. Na een tweede pauze was
groep 3/4/5 weer de beurt. De kinderen
springen met behulp van trampoline
spectaculair in het rond. Een dans van de
meiden van 10 tot en met 12 jaar vormde het
sluitstuk van de avond.
De voorzitter bedankt gymjuf Ester van der
Veen en alle andere mensen die GAVAS
hadden geholpen, onder andere door de inzet
van een traktor en kar waarmee alle
materialen uit de gymzaal naar het café waren
vervoerd. De vereniging kan terug zien op een
geslaagde, gezellige avond.
Naast gymlessen voor kinderen biedt GAVAS
ook BBB/Pilates, fittness en hardlopen aan.
Voor meer info: www.gavas.nl.

Klaverjasclub
De vierde klaverjasavond in Oes Stee was net
als de anderen weer erg gezellig. Er werd
door een twaalftal fanatieke klaverjassers en
klaverjasters gestreden voor het hoogste
aantal punten. Dat werd uiteindelijk gewonnen
door Tine Ausma.
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 9 april om 20.00 uur.
Graag doorgeven als je niet aanwezig bent,
zodat we vooraf eventueel nog mensen
kunnen bellen.
tel. 06 12329085
Tot dan......
Derk en Roy

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen, Eexterzandvoort
Kerkdiensten
Zondag 11 april, geen dienst
Zondag 18 april, 10.00 uur
Dhr. B. Wiegman, Assen
Zondag 25 april, geen dienst
Zondag 2 mei, 10.00 uur
Mevr. H. Mertens, Roden
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Oostermoerfeest
Inzamelingsactie groot succes!
Bij deze willen we u allemaal hartelijk
bedanken voor uw gift tijdens onze
inzamelingsactie. Het geld wordt ingezet voor
allerlei activiteiten tijdens de Oostermoerweek,
van workshops tot muziekavonden, voor jong
en oud. We beloven u een gevarieerd
programma met voor elk wat wils. De Oostermoerfestiviteiten zijn immers voor iedereen!
Door de inzamelingsactie en de komende
sponsorinkomsten kunnen we startgeld
betalen voor de optocht en zorgen voor een
lagere consumptieprijs in de feesttent en
kunnen we de eventuele entreeprijzen voor de
muziekavonden laag houden.
Misschien was u tijdens de inzamelingsactie
niet thuis. Wilt u alsnog een gift doen,
dan kunt u deze storten op bankrekening
nr. 3162.03.823 t.n.v. Stichting Oostermoer
Eext, Anderen en Eexterzandvoort.
Nogmaals onze hartelijke dank!!!
De website is in de lucht!
www.oostermoerfeest.nl eext 2010

Oostermoer 2010
We zijn nu echt van start. Na nog vele lange
donkere avonden en ijzige kou is dan toch de
periode van warmer weer en langer licht
aangebroken. De lange winter heeft er voor
gezorgd dat we steeds maar even aan de
gang konden, maar nu zijn er toch zichtbare
veranderingen aan de eerste wagen te zien.
De wanden van de Magic Schoolbus staan
overeind en dan lijkt het al snel een
praalwagen. Zoals al eerder geschreven
komen in de Magic Schoolbus kinderen te
zitten. Maar om de Magic Schoolbus wagen
extra magic te laten zijn lijkt het ons een leuk
idee om allemaal heksen, feeën, tovenaars,
tovenaarsleerlingen en elfen in de
Magicwagen mee te laten rijden.
Om een goed overzicht te krijgen welke
kinderen er allemaal mee gaan en wanneer
een ieder mee wil gaan, willen we dit graag
van te voren weten. Wij hopen op een mooie
verdeling zodat op beide ritten kinderen
aanwezig zijn.

Ook moeten we weten welke kleding maat de
kinderen hebben. Dit om een inschatting te
maken voor de hoeveelheid stof dat ingekocht
moet worden.
Wij verzoeken alle kinderen in de leeftijd van
3 jaar t/m de basisschoolverlaters om aan te
geven wanneer je mee wilt gaan en de lijst in
te leveren bij een van de dames van de
commissie.
Daarnaast willen we graag weten wie er
handig is op de naaimachine. Dit mogen
natuurlijk alle inwoners van Anderen zijn.
Zoals duidelijk mag zijn, met de VerAnderen
wagen is nog geen begin gemaakt. Daarover
de volgende maand.
Momenteel zijn we veelal op de maandagavond aan het klussen in de schuur van de
fam. Boerma. Kom gerust kijken! Dit mag ook
als er niemand is, maar denkt u wel om het
sluiten van de deuren. De vogeltjes willen
maar wat graag naar binnen om weer een
nestje te bouwen.
Nogmaals, we zijn erg blij met alle
enthousiaste reacties. We laten weten
wanneer we hulp kunnen gebruiken. Is dit niet
via het Moesblad, dan wel mondeling of via
een briefje bij u in de bus.
Wilt u meer informatie over het Oostermoerfeest in Eext?
Kijk dan op www.oostermoerfeest.nl. Zodra de
route en de starttijden van de optocht bekend
zijn zal ik dit schrijven.
Egbert Regien
Ingrid Knol
Geertje Enting
Elles Jonkers

Gerard Boer
Raph Bode
Trijnie ten Cate

Attentie!!!!!
Als bijlage treft u de bovenvermelde
deelnemerslijst aan.

Uitslag Neutiescheeiten 2010
Eerste Paasdag staat traditioneel in het teken
van het neutiescheeiten. Iedereen die op dat
moment in Anderen aanwezig is kan meedoen
om DIK en vooral DUN te gooien om zo de fel
begeerde ‘NEUT van Anderen’ te
bemachtigen. Dit jaar waren 54 deelnemers
van de partij, vrijwel allemaal inwoners van
Anderen en aanverwanten. Enkele nieuwe
inwoners fronsten bij het horen van
‘neutiescheeiten’. Wat is dat dan?
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Neutiescheeiten is een volksgebruik in de
provincies Drenthe en Groningen rondom
Pasen.
Het is bij neutiescheeiten zaak een reeks
walnoten met een stalen of stenen kogel van
een lijn af te schieten.(zie WIKIPEDIA voor
uitleg en spelregels).
De prijsuitreiking, welke evenals de
inschrijving, plaats vond in de Auberge is als
volgt:
Hilda Boerma
172 punten
Jeanette Brunsting
163 punten
Hielke Lesschen
156 punten
De Poedelprijs was voor Egbert Regien met
slechts 56 punten, volgend jaar beter Egbert!
De families Post, Reinders en Erkelens worden
hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen
van hun schuur.
Dorpsbelangen Anderen
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