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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 7 september 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
H. van Diepen 
G. Steen 
J. Boerma 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Eerste bijeenkomst. 
Dinsdag 24 september houden wij de eerste 
bijeenkomst van het nieuwe seizoen.  
De heer Bas Luinge zal spreken over 
“Brandpreventie”. We beginnen om 19.45 uur 
en nieuwe leden zijn van harte welkom.  
Tot ziens op 24 september. 
 
Koersbalclub Anderen. 
 
Op woensdag 11 september hebben wij onze 
eerste clubmiddag weer. 
Daarna in het vervolg weer normaal op 
dinsdagmiddag om de 14 dagen. We beginnen 
om 13:00 uur. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Het bestuur. 
Bejaardensoos Anderen. 
 
Op dinsdag 3 september starten we weer. Ook 
nieuwe leden zijn van harte welkom in Oes 
Stee vanaf 13.30 uur. 
We komen eens in de 14 dagen bij elkaar. 

Het Bestuur. 
Collectes. 
 
De collecte voor de Hartstichting heeft in 
Anderen € 170 opgebracht. De collecte voor 
het Astmafonds bracht € 132,45 op. 
Collectanten en gevers hartelijk dank! 

Jannie Liebe.  

Zangkoor Anderen. 
 
We beginnen ons 26ste jaar op donderdag 12 
september a.s.  Iedereen wordt verwacht om 
19.30 uur. We hopen er weer een goed seizoen 
van te maken. 

Bestuur, dirigent en begeleiding. 
AKC ‘54 
 
Nog even en het nieuwe seizoen begint alweer, 
de trainingen in Anderen beginnen 30 augustus 
weer, de F en D tjes trainen van 18.00 uur tot 
19.00 uur. De C’s en B’s trainen van 19.00 uur 
tot 20.00 uur. 
 
In het weekend van 23 /24 augustus hebben we 
een zeer geslaagd (kampeer) toernooi gehad bij 
Ritola in Zuidlaren. Helaas hebben we geen 
prijzen gewonnen maar de sfeer was des te 
beter.  
 
Zondag 1 september hebben we vanaf 10 uur 
tot 1 uur een familie ochtend, waarbij we 
verschillende spelletjes hebben. Daarnaast 
wordt een clinic gegeven door Kees Vlietstra.  
 
Kaartclub Anderen 
 
Net als in de voorgaande jaren start ook dit jaar 
in het begin van oktober de kruusjascompetitie. 
Data: 
3 – 17 en 31 oktober 
7   november 
 
Tijdens het zomerfeest en ook daarna is er bij 
ons geïnformeerd naar de mogelijkheid om ook 
een klaverjascompetitie  te houden op dezelfde 
avond als het kruusjassen. Lijkt het je leuk om 
een keer in de 14 dagen te klaverjassen, geef je 
naam dan door aan Hilda Groote ( 241323) 
De bovenstaande data gelden ook voor het 
klaverjassen. 



 
De speeltuin van Anderen. 
 
Hallo jongens en meisjes van Anderen! 
Helaas hebben jullie een tijd lang niet kunnen 
spelen in de speeltuin van Anderen, er was 
geen speeltuin meer. De speeltuincommissie 
van Anderen heeft heel veel moeten regelen 
met de gemeente om weer een speeltuin te 
krijgen. Hieronder staat beschreven wat we 
allemaal geregeld hebben. Niet echt belangrijk, 
misschien voor je ouders en andere 
dorpsbewoners interessant om te lezen, waar 
het om gaat is dat er weer geschommeld kan 
worden! En… dat jullie volgend jaar in de 
zomer lekker in het speelhuisje, op de glijbaan 
en met de wipveer kunnen spelen!  
We laten jullie weten wanneer de andere 
speeltoestellen geplaatst worden. 
 

Veel schommelplezier,   
de speeltuincommissie. 

 
 
 
Verslag gebeurtenissen rond de speeltuin. 
In september 1999 heeft de gemeente de 
speeltuin bekeken en kwam tot de conclusie 
dat de speeltuin niet veilig was. Na een 
verzoek van de speeltuincommissie, in het 
voorjaar van 2000, gaf de gemeente  aan dat zij 
de speeltuin een opknapbeurt zou geven zodat 
er weer veilig gespeeld kon worden. Helaas 
kwam de gemeente haar belofte niet na. De 
speeltuincommissie is toen, in het voorjaar van 
2001, zelf in actie gekomen en heeft de 
speeltoestellen weggehaald om onveilige 
situaties te voorkomen. Tevens start de 
speeltuincommissie met de voorbereidingen 
voor een nieuwe speeltuin. Er worden 
verschillende catalogussen aangevraagd en 
uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt uit 
geschikte speeltoestellen. Omdat het 
“speelpleintje” er inmiddels niet meer uitziet 
vraagt de speeltuincommissie de gemeente om 
nieuwe beplanting en bankjes te plaatsen. In 

het najaar van 2001 zorgt de gemeente 
hiervoor. 
Voorjaar 2002, inmiddels ruim twee jaar 
verder, is er nog steeds geen nieuwe speeltuin! 
De gemeente geeft aan dat zij geen subsidie 
aanvragen in behandeling kunnen nemen, maar 
toch besluit de speeltuincommissie om een 
subsidie aanvraag in te dienen.  Er moet toch 
iets gebeuren… In juni 2002 komt de 
gemeente kijken naar de “speeltuin” van 
Anderen. De gemeente komt tot de conclusie 
dat er snel wat moet gebeuren. Hè hè!!! De 
speeltuincommissie haalt het plan weer uit de 
kast en laat dit de gemeente zien. Om het plan 
te bekijken heeft de gemeente tijd nodig, maar 
de schommel die in het plan is opgenomen 
mag al geplaatst worden! Ineens komt alles in 
een stroomversnelling en krijgen we vrijdag 
telefoon dat de schommel maandag geplaatst 
wordt. De bewoners moeten wel “even” een 
gat van 7 m bij 3,5 m en 30 cm diep maken, 
daar moet zand in komen voor valdemping. 
Hoe werk je 7 m3 grond weg in 1 dag?! 
Gelukkig wilde Luchienus Lesschen helpen 
met de trekker en voorlader, daarvoor 
nogmaals hartelijk dank! Verder pakten een 
aantal mensen de schop om te helpen met het 
fijnere werk, ook daarvoor hartelijk dank! Zo 
kon de gemeente maandagochtend het zand 
komen brengen en konden wij met een aantal 
mensen het zand verdelen in het gat. 
Maandagmiddag werd de schommel geplaatst, 
ook weer met hulp van een aantal mensen 
(hartelijk dank!), en maandagavond kon er 
geschommeld worden. 
Er staat nu dus een schommel in de speeltuin 
van Anderen!!! En de rest van ons plan wordt 
serieus bekeken! Eindelijk resultaat dus. Hoe 
het nu verder zal gaan… We hopen dat de 
volledige speeltuin er staat in het voorjaar van 
2003. We houden jullie op de hoogte!  
 
Alle mensen die geholpen hebben bij het 
plaatsen van de schommel; BEDANKT!!! 
 

De speeltuincommissie. 
 


