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

 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen 
 
Bijeenkomst georganisserd door het 
eendagsbestuur. 
Op maandag 22 april is er weer een bijeenkomst 
van de Plattelandsvrouwen, dit keer georganiseerd 
door het eendagsbestuur. Wie we hebben 
uitgenodigd blijft nog even een verrassing. 
Aanvang 19.45 uur. Graag tot dan. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 13 april opgehaald. 
Helpers zijn: 
Jt. Knijp 
L. Lesschen 
A. Raven 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn. Bij 
verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
AKC’54 
 
De veldcompetitie gaat op zaterdag 6 april van 
start. De eerste trainingen beginnen op 5 april. De 
trainingen vinden weer plaats op de vrijdag avond. 
Het wedstrijdprogramma voor de maand april ziet 
er als volgt uit: 
 
6 april AKC’54 C1 – DES C1 10.00 u  
 AKC’54 F1 – VDW-OLS F1 10.00 u 
 AKC’54 B1 – Sparta B1 11.30 u 
 
7 april AKC’54 1    - WSS 3 10.00 u 
 
13 april AKC’54 E1 – DES E1 10.00 u 
 
20 april AKC’54 C1 – Asko C2 10.00 u  
 
21 april AKC’54 1    - Korwi 2 10.00 u 
 
We zien u graag als supporter bij de 
thuiswedstrijden in Anderen! 

 
Niet vergeten: 
-    1 april eieren zoeken voor de jeugd vanaf 11 uur 
-    22 juni Pannenkoekentoernooi 
Internet :www.akc54.myweb.nl 
 

Damesgym. 
 
Door de ziekte van Edith hebben wij tot nader 
bericht geen gymnastiek. Edith moet begin april 
nog een kijkoperatie ondergaan. De contributie van 
februari en maart komt te vervallen. 
Voor meer vragen: Hilda Groote, tel. 241323 
 
Zangkoor Anderen. 
 
Op donderdag 4 april wil de penningmeester graag 
5 euro van de leden ontvangen, als laatste bijdrage 
van dit seizoen. Dat wordt besloten op donderdag 
18 april in Oes Stee.De geplande afsluiting van  
2 mei komt door onvoorziene omstandigheden te 
vervallen.    
 
Gevonden !!!. 
 
In onze tuin, op de bielzen,  hebben wij onlangs een 
sleutelbos gevonden. Wie daardoor problemen 
heeft, kan zich bij ons vervoegen. 
A. Stiksma, Nijend 3  tel. 242258 
 
Hartelijk bedankt. 
 
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw 
belangstelling en kado’s tijdens de afscheids-
receptie. Wij beschouwen dit als een mooi sluitstuk 
van onze plezierige jaren in Auberge St. Hubert. 
 

Dick, Sandra, Kimberley en Laura. 
 
 
Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten, 
telefoontjes, bloemen en bezoekjes tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Het heeft mij erg goed gedaan. Ook namens 
Reinder: hartelijk bedankt. 

Hilda Groote. 
 
 
De collecte voor het reumafonds heeft dit jaar in 
Anderen 167,03 euro opgebracht. 
Hartelijk dank! 

Age Stiksma. 



Commissie voor Volksvermaken. 
 
Rommelmarkt 
Zaterdag 13 april organiseren wij een 
rommelmarkt. Spullen die u hiervoor aanbiedt 
kunt u ‘s morgens voor 10 uur aan de weg 
zetten. Deze komen wij dan bij u ophalen. We 
nemen echter geen heel grote dingen zoals 
bankstellen e.d. mee. De spullen die niet 
worden verkocht zullen wij afvoeren. Mochten 
er vragen zijn kunt u natuurlijk altijd contact 
opnemen met een van de bestuursleden. De 
rommelmarkt begint om 13 uur. 
 
Zomerfeest 
Het opgave formulier voor de zeskamp komen 
wij in de week van 2 t/m 7 april bij u ophalen. 
Vul hem alvast in, we rekenen weer op uw 
deelname!! 
Per abuis is op de kleurplaat op de achterkant 
van het opgaveformulier beland, een nieuw 
exemplaar kan worden opgehaald bij Wilfred 
Ridder. 
 
 
Peuterspeelzaal “Ukkie” 25 jaar 
 
Inmiddels is het 25 jaar geleden dat 
peuterspeelzaal “Ukkie” werd opgericht; een 
peuterspeelzaal waarin veel kinderen van 
Anderen, Anloo en Gasteren hun eerste stapjes 
hebben gezet richting het basisonderwijs.  
Een kwart eeuw peuterspeelzaal is niet niks; 
een tijd waarin veel is veranderd, maar waarin 
het kind altijd centraal is blijven staan.  
Om dit feit niet zomaar te laten passeren 
organiseren wij op zaterdag 20 april een 
feestelijke middag voor de kinderen. Vanaf 
15.00 uur tot 16.30 uur houden wij openhuis 
voor alle belangstellenden. De peuterspeelzaal 
is gevestigd in dorpshuis “de Gasterije”, 
Gagels 4 te Gasteren. 
 

Leidsters en oudercommissie peuterspeelzaal 
“Ukkie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC Anderen 
 
Openingsrit 
Het weekend van Palmpasen was het alweer te 
merken: het weer was goed en de eerste 
motorclubs deden ons dorp alweer aan; het 
motorseizoen is weer begonnen! De MC 
Anderen heeft ook voor dit jaar weer plannen. 
De openingsrit wordt dit jaar voor het eerst niet 
verreden op Koninginnedag; dan is er tijd voor 
tuin en gezin. We rijden onze openingsrit dit 
seizoen op zondag 28 April !  
Zoals gebruikelijk verzamelen bij de Auberge 
om 9:30 uur. En net als al die voorgaande 
jaren: Volle tank en een zonnig humeur 
meenemen.Ook dit jaar geldt deze uitnodiging 
weer voor alle motorrijdende dorpsgenoten en 
aanverwanten, ook zij die geen “lid” zijn van 
de club zijn weer van harte welkom! 
Na afloop van de rit is het napraten en genieten 
van een lekkere hap bij Coba en Gerard Boer. 
Tot Zondag 28 April 

Boudewijn van Baal 
 
't Neis. 
 
Vanuit de Openbare Basisschool Anloo wordt 
voor kinderen en ouders een schoolkrantje 
uitgegeven. Dit krantje heette voorheen "het 
Babbelkrantje" en verschijnt 3 x per jaar. 
Vanaf heden is de naam Babbelkrantje 
verleden tijd en heet de nieuwe schoolkrant 't 
Neis. 
Belangstellenden kunnen 't Neis tegen de 
kostprijs van 2 euro per jaargang ontvangen. 
Mocht u echter nog nooit hebben 
kennisgemaakt met het schoolkrantje, dan kunt 
u eerst een proefnummer aanvragen bij een van 
de ouderraadsleden in ons dorp, te weten; 
Jaqueline Lesschen, Gevelakkers 19  of Hans 
Onstein, 't Loeg 23. De ouderraadsleden 
zorgen er dan voor dat u een proefnummer in 
de bus krijgt. 
 

Namens de Ouderraad van de OBS Anloo 
Hans Onstein 

 
 


