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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen 
 
Lezing 
Op maandag 22 oktober houdt de heer Th. 
Koopman een lezing over het ooievaarsproject “De 
Lokkerij”. Hierbij zal hij ook dia’s vertonen. 
 
Feestavond. 
De gezamelijke feestavond van de 
Plattelandsvrouwen met de Boermarke wordt dit 
jaar gehouden op 24 november a.s. Het beloofd een 
gezellige avond te worden met spelletjes en een 
warm- en koud buffet. 
Het feest is bij Hofsteenge in Rolde en begint om 
19.30 uur. 
U kunt zich opgeven ( vóór 17 november ) bij 
Roelie Boerma, telefoon 242169 
 
Gymclub van de Plattelandsvrouwen. 
De dames willen graag een paar nieuwe leden 
verwelkomen. Elke woensdag kunt u de spieren 
losmaken in Oes Stee van half acht tot kwart over 
acht. Wie durft ???? 
 
Toneelvereniging “De Vriendenkring” 
Anderen. 
 
Het toneelseizoen 2001-2002 is weer van start 
gegaan. Dinsdag 2 oktober hadden we onze eerste 
repetitie in Auberge St. Hubert. Het stuk dat we dit 
jaar gaan spelen heet “Hotel ’t Zwaonenest” 
geschreven door Herman van der A. Het is een 
blijspel in drie bedrijven met de spelers: Irma Baas, 
Coba Boer, Alie Jobing, Fennie Knijp, Tineke Post, 
Jan Kemker, Luchienus Lesschen, Hans Onstein en 
Gert Oostra. De regie is dit jaar in handen van 
Trijnie ten Cate. 
 
Wat ons bertreft gaan we weer een gezellig 
toneelseizoen tegemoet, en we zullen alles uit de 
kast halen om voor u een goed toneelstuk neer te 
zetten.  
 

 
Noteer daarom alvast de volgende data: 
dinsdag 15 januari 2002:  Generale repetitie voor de 
kinderen van de basisschool 
vrijdag 25 januari en zaterdag 25 januari 2002:   
Uitvoering 
 
Kledingaktie Peuterspeelzaal “Ukkie”.  
 
Van 8 t/m 14 november 2001 wordt er een 
kledingactie gehouden ter ondersteuning van “de 
Poppenspeelster” namens de Stichting Humanis 
Recytex. 
Kleding kunt u in de plastic zak doen die begin 
november bij u in de brievenbus gedeponeerd 
wordt. Wilt u schoenen per paar apart aanbieden? U 
kunt de kleding en schoenen tijdens deze 
actieperiode eventueel ook zelf deponeren in de 
kledingcontainer in Anloo bij de basisschool. In 
ieder geval wordt de kleding/schoenen opgehaald 
op maandag 12 november 2001 in Anderen. 
Zet u de spullen bij de weg ? Als u niet genoeg 
heeft aan de plastic zak die bij u thuis wordt 
bezorgd, dan mag u natuurlijk ook andere 
gebruiken. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Oudercommissie Peuterspeelzaal “Ukkie” 
 
Zangkoor 1997-2002. 
 
Inderdaad, het zangkoor Anderen bestaat in het jaar 
2002 vijfentwintig jaar. Daaraan willen wij 
uiteraard gepaste aandacht schenken. In dat kader 
zullen wij U op donderdag 10 januari 2002 in onze 
aktiviteiten betrekken. Houd daarom de avond van 
deze dag vrij! U hoort nog van ons hoe wij U dan in 
Oes Stee een gevarieerde avond zullen laten 
beleven. En het kost U niets! 
Overigens: wilt U meezingen? Dat kan zonder 
bezwaar. Informatie bij Jantje Knijp-Speulman, 
Jannie Liebe-Hut en Age Stiksma.  

In verband met onze vakantie zal het volgende Moesblad verschijnen op vrijdag 9 november 


