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Anderse Evenementenkalender. 
 
7 mei:  Reisje Plattelandsvrouwen. 
14,15,16 juni: Zomerfeest. 
22 juni:   Pannenkoekentoernooi AKC. 
9 t/m 12 juli:   Fietsvierdaagse. 
13 t/m 20 juli:  Oostermoer te Borger 
18 augustus:  Sport en speldag. 
20 augustus:  Fietstocht Plattelandsvrouwen 
 
Voor meer meldingen:  
Dorpsbelangen Anderen tel. 242205. 
 
Hartelijk Bedankt !! 
 
Het lijkt al weer een tijd geleden dat de 
openings- en afscheidsreceptie in de Auberge 
plaats vond. Twee recepties, de laatste 
kaartavonden, de nodige gasten voor hotel en 
restaurant en een drukke Pasen. Gesprekken 
met de dorpsverenigingen, overleg met de 
Fiets4daagse, meer aandacht besteden aan de 
weersvoorspellingen van Erwin Krol en het 
afpoeieren van vaak net iets te gladde 
vertegenwoordigers. Langzamerhand wennen 
we aan het totaal anderen levensritme. 
Wat we niet snel zullen vergeten is de 
overdonderende manier waarop wij ontvangen 
zijn. Geweldig al die bloemen, bonnen en 
welgemeende woorden. Veel dank. 

Roel Oostra en Peter ter Braak. 
 
Peuterspeelzaal Ukkie 
 
Kledingaktie 
Van 24 t/m 28 mei 2002 wordt er een 
kledingactie gehouden ter ondersteuning van 
“de Poppenspeelster” namens de Stichting 
Humanis Recytex. 
U kunt de kleding en schoenen deponeren in de 
kledingcontainer in Anloo bij de basisschool. 
In ieder geval wordt de kleding/schoenen 
opgehaald op maandag 27 mei 2002 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. 
 
Paasbrodenactie en 25-jarig jubileum 
Op zaterdag 20 april jl. werd het 25-jarig 
bestaan van peuterspeelzaal “Ukkie” gevierd. 
De dag stond in het teken van het circus; er 
zijn heel wat clowntjes gesignaleerd. 
De dag was een groot succes, waarbij een 
aantal hoogtepunten moeten worden genoemd: 
de onthulling van de glasplaat, de poppenkast, 
de ballonnenwedstrijd en nog veel meer. 
Een speciaal woord van dank gaat naar Koos 
Komdeur voor het ter beschikking stellen van 
de glasplaat met daarop het logo van de 
peuterspeelzaal,  
Coba Matthijssen: één van de oprichters van de 
peuterspeelzaal en Jan Matthijssen voor diens 
hulp van bij de onthulling van de glasplaat (en 
destijds één van de eerste peuters op de 
peuterspeelzaal). 
Verder willen wij iedereen bedanken voor 
zijn/haar aanwezigheid en bijdrage tijdens het 
25-jarig jubileum. 
Bij de paasbrodenactie zijn in totaal 270 
broden verkocht in Anderen, Anloo en 
Gasteren. De opbrengst zal mede ten goede 
komen voor de aanschaf van een speeltoestel 
op de buitenspeelplaats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKC ‘54 
 
Programma mei 2002. 
Door de meivakantie wordt er in mei een 
beperkt programma gespeeld  
11-5: AKC ’54 E1 – VDW-OLS E1  10.00 uur 
12-5: AKC ’54   1 – Club Brothers 3 10.00 uur 
25-5: AKC ’54 F1 – Halen F1 10.00 uur 
         AKC ’54 C1 – Goorecht C1 11.30 uur 
         AKC ’54 B1 – DES B1 10.00 uur 
 
Activiteiten programma 
Pannenkoektoernooi 
Op 22 juni aanstaande staat het Pannenkoeken 
toernooi gepland. Inmiddels heeft zich al een 
record aantal teams gemeld.  
Familiedag 
Het is de bedoeling dat op 1 september een 
familie dag georganiseerd gaat worden. Noteer 
de datum alvast want het wordt heel leuk 
Toernooi Ritola 
In het weekend van 24 augustus vindt het 
jeugd (kampeer) toernooi bij Ritola weer 
plaats. 
 
Standen tot 17 april 2002. 
Bij de senioren het gehele seizoen, bij de 
junioren vanaf de zaalcompetitie 
 
 Senioren: 
1. Rietvogels 9 - 16 
2. Club Brothers 3 7 - 12 
3. WSS 3 9 - 11 
4. DDK 2 10 - 8 
5. Spes (E) 2 9 - 7 
6.  Goorecht/Dorwa 5 - 5 
7. AKC ’54 1 10 - 6 
8. Korwi 2 8 - 4 
 
 C ‘s: 
1. Asko C2 1 - 2 
2. Goor./Dorwa C1 2 - 2 
3. DES (N) C1 0 - 0 
4. AKC ’54 C1 1 - 0 
 
 B ‘s : 
1. AKC ’54 B1 2 - 4 
2. Sparta (Z) B1 2 - 2 
3. Noordenveld B2 1 - 0 
4. DES (N) B1 1 - 0 
 
 E ‘s : 
1. DES (N) E1 1 - 2 
2. AKC ’54 E1 2 - 2 
3. Asko E2 0 - 0 
4. VDW-OLS E1 1 - 0 
 
 

 F ‘s: 
1. Asko F3 1 - 2 
2. VDW-OLS F1 1 - 2 
3. Halen F1 2 - 2 
4. AKC ’54 F1 2 - 0 
 
Stichting Stroomdal Express 
 
Algemene Deelnemers Vergadering 
Op donderdag 23 mei a.s. houdt de Stichting 
Stroomdal Express haar jaarlijkse algemene 
deelnemers vergadering voor alle huidige en 
toekomstige deelnemers. 
Het bestuur zal verslag doen over het 
afgelopen jaar en haar plannen voor het 
volgende jaar bekend maken. 
Voor alle toekomstige deelnemers is er de 
gelegenheid kennis te maken met de Magic 
Schoolbus en alle mensen die daar aan 
deelnemen. Zij kunnen tijdens deze avond het 
informatiepakket krijgen en natuurlijk het 
inschrijfformulier voor het seizoen 2002-2003. 
De bijeenkomst vindt plaats in de OBS Anloo 
en begint om 20:00 uur 
Graag tot ziens op donderdag 23 mei a.s. 
 
 


