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Kaartclub Anderen. 
 
Het kruisjas-seizoen staat weer te beginnen, en 
nieuwe leden zijn van harte welkom. We 
beginnen om 20:00 uur in Auberge St. Hubert 
en wel op de volgende data: 
 
2001: 
4 en 18 oktober 
8 en 22 november 
6 en 20 december 
 
2002: 
3, 17 en 31 januari 
7 en 21 februari 
7 en 21 maart 
 
Koersbalclub Anderen. 
 
Op woensdag 12 september (daags na de 
Roldermarkt) hebben wij onze eerste 
clubmiddag weer. 
Daarna in het vervolg weer normaal op 
dinsdagmiddag. We beginnen om 13:00 uur. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 

Het bestuur. 
 
Motor Club Anderen 
 
Motormuizen opgelet: ook de komende weken 
wordt er nog gereden: 
Zondag 9 september; start 14.00 uur 
Zondag 23 september; start 19.00 uur 
Zondag 30 september; start 09.30 uur: slotrit 
Bij slecht weer wordt de rit een week later 
gereden. 
 
Zoals gebruikelijk starten we bij de Herberg 
van Hubert 
 

NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 8 september 
opgehaald. 
Helpers zijn: 

 Boudewijn van Baal 
 Piet Heres 
 Jan Dries 

Graag om 14:00 uur aanwezig zijn op de brink. 
Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging 
zorgen. 
 
Lezing 
Op maandag 24 september as. verzorgt de heer 
J.C. Adriaansen een lezing over het 
Bloemencorso. Hierbij vertoont hij ook dia’s. 
De dames van Eexterzandvoort worden 
hiervoor ook uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stroomdal Expres 
 
Het laatste nieuws.   door Boudewijn van Baal 
 
De laatste 4 weken is er veel gebeurd. Het 
heeft er om gespannen. Slechts enkele dagen 
voor het begin van het nieuwe schooljaar 
kwam de gemeente met een acceptabel 
financieel bod. Stichting Stroomdal Expres (de 
officiële naam van de stichting) heeft een 
eenmalige subsidie gekregen van fl. 41500,-. 
Daarnaast is een renteloze lening toegezegd 
van fl. 50.000, af te betalen in 10 jaar. Let wel: 
officieel zijn dit nog maar voorstellen. Op 6 
september a.s. moet de gemeenteraad tijdens 
de raadsvergadering nog akkoord gaan met het 
voorstel van B en W. Maar daar twijfelen we 
niet aan. 
Inmiddels rijden we al weer twee weken. 
Dankzij de enorme inzet van een aantal 
mensen waren de problemen bij de start op 20 
augustus slechts schoonheidsfoutjes. De vele 
vrijwilligers uit Anderen en Gasteren die zijn 
gaan rijden op de beschikbare busjes, worden 
met de dag enthousiaster en dat geeft een goed 
gevoel. Ook het aantal deelnemers is 
bevredigend; het gaat lukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Inmiddels hebben we dus een bus aangekocht 
en de tweede bus volgt binnenkort. 
Nu de start is geslaagd, komen nieuwe 
uitdagingen op ons af. De exploitatie van het 
busje is nog niet sluitend en we moeten allerlei 
alternatieve inkomstenbronnen gaan aanboren. 
Sponsoring is daarvan een mogelijkheid die 
inmiddels invulling heeft gekregen; Auberge 
St. Hubert en Glastechniek Groningen hebben 
een bijdrage geleverd of een toezegging 
gedaan.  
Een aantal oudere bewoners van ons dorp 
hebben inmiddels een proefritje gemaakt, wie 
weet......................... 
Andere mensen hebben suggesties gedaan die 
we allemaal zullen bekijken op hun 
haalbaarheid. Ongetwijfeld zal ik u daarover 
op een later tijdstip nader informeren, want 
hulp van buitenaf hebben we hard nodig, 
willen we het langer als een paar jaar 
volhouden. Alle suggesties zijn welkom ! 
 
 
        

 


