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Sport en Speldag 
 
Zondag 18 augustus is het weer sport en speldag 
voor jong en oud. 
Wij hopen op deze zondag weer veel mensen te 
ontmoeten op het sportveld  
bij Oes Stee. 
Om ongeveer 9.15 uur starten we met het 
volleybaltoernooi en vanaf 13.15 uur  
starten de spelletjes voor deelnemers van alle 
leeftijden. 

Namens Dorpsbelangen, 
Tot ziens op het sportveld ! 

 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Fietstocht 20 augustus 
Wie wil nog meefietsen op 20 augustus as.? Wij 
gaan de volgende dingen bekijken: prachtige 
planten bij Lokhorst en ook brengen we een bezoek 
aan de antiekzaak van Van Delden. Mensen die nog 
met de auto mee willen kunnen zich opgeven bij 
Anna Jobing, tel. 243075 
 
Dames Gymnastiek 
 
Op woensdag 4 september gaan we weer gymmen 
in “Oes Stee”  o.l.v. Edith Talman. We sporten van 
19.30 tot 20.30 uur en de contributie bedraagt  
€ 7.00 per maand. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wie meer 
informatie wil kan contact opnemen met Hilda 
Groote, tel. 241323. 
 
CVV 
 
Zomerfeest 
Het zomerfeest van 2003 wordt gehouden in het 
weekend van 23 t/m 25 mei. Door de 
beschikbaarheid van de kermis is het wat vroeger 
dan dit jaar. 
Nog steeds hebben we niet alle petjes binnen. 
Misschien ligt er in een verloren hoekje nog een, 
breng hem naar Jeanette Brunsting (Nijend 26), 
zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken!!   
 

Anderen over Tien jaar.  
door Dick van der Es 

 
Wendy Klazenga doet voor haar studie onderzoek 
naar methoden om tot een Dorpsomgevingsplan 
(DOP) te komen. Zij doet dit onderzoek in opdracht 
van de Brede Overleggroep voor Kleine Dorpen 
(BOKD). Haar doel is niet om een DOP te maken, 
maar de ideeën die uit de studie komen, worden wel 
in het vervolgtraject gebruikt door de BOKD om te 
komen tot een DOP. Dit plan wordt gemaakt in 
samenwerking met Anloo en Gasteren. 
In de commissie die zich hiermee bezighoudt zitten: 
F. Uildriks (Boermarke), P. van der Sluis en  W. 
Speulman (Dorpsbelangen), M. Koops (NBvP) en 
D. van der Es (Horeca en Recreatie). Nauw 
betrokken bij de werkgroep zijn o.a. J. Knijp, H. 
Slijkhuis, L. Roede en K. Albers 
 
In de afgelopen periode heeft de werkgroep diverse 
bijeenkomsten gehad. We moesten o.a. een collage 
en een toekomstbeeld maken over Anderen. De 
andere dorpen hebben dit ook gedaan. Later werden 
dit aan elkaar gepresenteerd. Hierbij werd met de 
andere dorpen gediscussieerd over de 
overeenkomsten en verschillen tussen de dorpen. 
Aan de hand van de collages en toekomstbeelden 
maakte Wendy vervolgens een ideaal dorp. Tevens 
hadden we een fictieve vergadering waarin een 
oplossing moest worden gevonden voor een 
probleem wat zich in de toekomst voor zou kunnen 
doen, en waarbij conflicterende belangen naar 
voren kwamen. 
 
Dit alles gaf Wendy een beeld hoe over het gebied 
in de komende jaren wordt gedacht, en van de 
problemen en ontwikkelingen die op de achtergrond 
spelen. Voor de leden van de werkgroep is het 
nuttig om te weten hoe de diverse groeperingen 
over de toekomst denken.  
Nu is het project voor Wendy bijna afgerond. Op 7 
augustus is een presentatie voor de bevolking van 
de drie dorpen. Hiervoor worden ook mensen van 
Staatsbosbeheer, de gemeente, Het Drents 
Landschap enz. uitgenodigd. Het spreekt voor zich 
dat de inwoners van Anderen ook zijn uitgenodigd 
om te kijken hoe de werkgroep over Anderen denkt. 


