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Oostermoer 2010
Geweldig zoveel reacties er binnen zijn
gekomen van de kinderen om op de wagen
mee te rijden. Het wordt een bonte
verzameling van elfen, tovenaars en heksen.
Maar nog niet iedereen heeft zich opgegeven.
Mocht je nog graag mee willen dan kan dit
natuurlijk. Laat het ons even weten. Voor de
duidelijkheid. Het gaat om alle kinderen vanaf
3 jaar t/m de basisschoolverlaters. Dus ook de
kinderen die niet met de schoolbus meerijden,
maar wel in Anderen wonen!!
Ook zijn er veel reacties gekomen voor het
naaien van de kleding en het gebruik mogen
maken van materialen. Alvast onze dank, de
patronen en stoffen komen jullie kant op als we
een redelijk complete lijst van deelnemers
hebben.
De bouw van de wagens vordert nu flink. De
magicschoolbus wagen is al een echte bus
geworden en op de verAnderen-wagen staat
het geraamte van een huis.

Kom gerust langs als je mee wilt helpen of
alleen wilt komen kijken.
Deze maand zullen we ook een aantal
mensen benaderen die aangegeven hebben
te willen helpen.
Egbert Regien
Ingrid Knol
Geertje Enting
Elles Jonkers

Gerard Boer
Raph Bode
Trijnie ten Cate

IJsvereniging Kleuvenveen.
Oud papier
Zaterdag 8 Mei wordt het oud papier weer
opgehaald.
Het papier graag vóór 13.00 uur aan de weg.
Het bestuur.

STICHTING STROOMDAL EXPRES
De potgrondactie is dit jaar wederom een
groot succes geworden. In de drie dorpen
Anloo, Gasteren en Anderen zijn bijna 700
zakken van 40 liter bezorgd. De netto
opbrengst bedroeg ca. € 540,-.
Langs deze weg willen wij U bijzonder hartelijk
bedanken voor uw bijdrage. Mede door uw
bijdrage kunnen de beide schoolbussen weer
een tijdje vooruit. Ook willen wij de vrijwilligers
bedanken voor hun actieve en/of ondersteunende bijdrage voor en tijdens de
levering. Onze bijzondere dank gaat uit naar
Hoveniersbedrijf Smeenge uit Balloo die de
potgrond voor een gunstige prijs ter
beschikking heeft gesteld.
We willen een ieder erop attenderen dat er
elke maandagavond gewerkt wordt aan de
karren. Hier komt nog een 2e klusavond bij,
maar welke is nog niet duidelijk.

KORTOM, ALLEN BEDANKT!!!! namens de
Stichting Stroomdal Expres.
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Paaseieren zoeken

Klaverjasclub

Onder een stralende zon zochten de kinderen
op tweede paasdag bij Oes Stee de paaseieren op. Deze paaseieren waren door de
paashazen weer flink verstopt.
Door omstandigheden was deze activiteit niet
zoals gebruikelijk in het Moesblad aangekondigd. Excuses aan de kinderen die
achteraf ook graag mee hadden willen doen.
Volgend jaar zal de Commissie Jeugd
Activiteiten Anderen het zoeken van de
paaseieren en de aankondigingen op zich
gaan nemen.

Ook deze klaverjasavond in Oes Stee was net
als de andere weer erg gezellig. Er werd door
een elftal fanatieke klaverjassers en klaverjasters gestreden voor het hoogste aantal
punten. Ja U leest het goed ELF....dus 3 maal
een staand nummer. Oftewel genoeg mensen
die de klaverjassers van een natje en een
droogje konden voorzien.
Om dit een volgende keer te voorkomen
zouden we graag willen weten wie er kan
klaverjassen en dan dus ook bij gelegenheid
zou willen invallen.

De uitslag:
Groep 0 tot en met groep 4
1. Linda Boerma
2. Erik Boerma

De laatste kaartavond voor de zomer wordt
gehouden op 28 mei om 20.00 uur. Dus laten
we nog een keer strijden om de eer.........of
een prijs.
Graag doorgeven als je niet aanwezig bent of
wilt invallen zodat we vooraf eventueel nog
mensen kunnen bellen.
tel. 06 12329085
Tot dan......

Groep 5 tot en met groep 8
1. Roald Bakker
2. Jennie Boer
Dorpsbelangen Anderen

Paasvuur 2010
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar
inzet tijdens het opbouwen van het paasvuur.
Ook willen we Staatsbosbeheer bedanken
voor het beschikbaar stellen van de locatie aan
de Koelanden. Gelukkig konden we onder
droge weersomstandigheden en met een
gezellige, grote groep inwoners genieten van
ons paasvuur.
Dorpsbelangen Anderen

Collecte
Van 16 t/m 22 mei: Astmafonds
Collectanten:
Hiske Swieter en Anna Jobing

Wie mist een zwart-witte kat(er)?

Derk en Roy

Hervormde Gemeente Eext,
Anderen en Eexterzandvoort
Kerkdiensten
Zondag 9 mei, geen dienst
Zondag 16 mei, 10.00 uur
Dhr. H.J.Pater, Muntendam
Zondag 23 mei, 10.00 uur
Pinksteren
Mevr. H.Mertens, Roden
Voor pastorale zorg is Gerard ter Beek de
aangewezen persoon, hij is pastor en
bereikbaar onder telnr. 06-29318923
Met vriendelijke groet,
de Kerkenraad

Bij ons loopt al enige tijd een kleine zwart-witte
kat of kater. Ziet er uit als die van Felixkattevoer, dus zwart met witte pootjes en wit
onder de kin. Hij/zij eet nu met de rest van de
katten mee, maar de rechtmatige eigenaar kan
hem of haar ophalen bij ons op Oldend 11.
Ronald en Tessa Reinders
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