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

 
 
Vereniging voor Dorpsbelangen 
Anderen. 
 
 
Beste moeshappers, 
 
Hier is de eerste uitgave van de ANDERSE 

NIEUWSBRIEF.  
Sinds het mededelingenblaadje van de gemeente 
Anloo is opgeheven is er een gat ontstaan in de 
informatie-uitwisseling naar de bewoners van ons 
dorp. 
Er is de laatste tijd door de verschillende 
verenigingen afzonderlijk gezocht naar een manier 
om hun leden te bereiken.  
De andere inwoners krijgen deze mededelingen dus 
niet meer. Om deze informatie toch breder bekend 
te maken is het idee van een ‘dorpskrant’ gekomen.  
Zoals jullie op de jaarvergadering van 
dorpsbelangen hebben gehoord, heeft Dick van der 
Es aangeboden om het redactionele gedeelte van dit 
mededelingen blaadje op zich te nemen.  
De berichten die er in gepubliceerd kunnen worden 
moeten natuurlijk door de verenigingen en 
inwoners van Anderen aan hem worden 
aangeleverd. 
Als u een bericht heeft dat in de ANDERSE 

NIEUWSBRIEF  moet worden geplaatst kunt u dit 
doorgeven aan Dick van der Es (bij voorkeur 
elektronisch, maar ook een briefje mag) 
 
 
Vereniging van Plattelandsvrouwen afd. 
Anderen. 
 
Op dinsdag 26 juni is de jaarlijkse fietstocht. De 
opgave voor de fietstocht is reeds gesloten. 
 
 
Fanfare Togido 
 
Op dinsdag 12 juni geeft TOGIDO de jaarlijkse 
uitvoering in Anderen. 
aanvang 19:30 uur voor Auberge St. Hubert 
 

Korfbalvereniging AKC ‘54. 
 
Op zaterdag 16 juni is weer het jaarlijkse 
pannenkoekentoernooi voor de E-, D- en C-teams. 
Het toernooi start om 10 uur op het AKC veld en de 
prijsuitreiking is om 15 uur 

 
Denkt iedereen aan het schoonmaken van de TT-
baan op 2,3, en 4 juli? De indeling van de hulp 
wordt nog bekend gemaakt 
 
Rijwielvierdaagse 2001. 
Hoewel de route 3 middagen door het dorp komt 
hebben de verenigingen gezamenlijk besloten dat er 
dit jaar geen activiteiten op de brink zullen worden 
georganiseerd. 
 
Wist u dat: 
 De speeltuin op de Gevelakkers is opgeruimd 

omdat de speeltoestellen waren afgekeurd door 
de gemeente! 

 Het houten bushokje aan de provinciale weg 
door vandalen in de brand is gestoken en 
daarna door de gemeente is opgeruimd! 

 De rubriek ‘Wist u dat’ alleen kan worden 
gevuld als er nieuwtjes worden gemeld! 

 De ANDERSE NIEUWSBRIEF alleen kan bestaan 
als door alle inwoners en verenigingen 
interessante mededelingen worden 
doorgegeven! 

 
 
Prijsvraag 
 
Bedenk een naam voor onze krant! 
Onder de inzenders wordt een taart verloot 
Inleveren bij: Ruud vd Houwen, Nijend 8 

--------------------------- 
Naam ……………………………………….. 
Adres ……………………………………….. 
Tel ……………………………………….. 
Naam v.d. krant ………………………………… 

------------------------------ 


