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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Op maandag 21 oktober houdt J. de Maar een 
lezing met als titel: “Veenhuizen, een gesticht 
uit Weldadigheid” 
 
Wie nog mee wil naar de modeshow op vrijdag 
1 november in zaal Hofsteenge in Rolde, kan 
zich opgeven bij Margriet, tel. 350387 
 
Kaartclub Anderen 
 
Aanvulling van de data van de 
kruusjascompetitie 
 
  3 oktober 16 januari 
17 oktober 23 januari 
31 oktober   6 februari 
  7 november 20 februari 
  4 december (woensdag)   6 maart 
19 december 20 maart 
   3 april 
 
Voor het klaverjassen zijn er te weinig 
aanmeldingen. Misschien zijn er volgend jaar 
meer gegadigden 
Voor de kruusjassers, tot donderdag 3 oktober. 
 
Peuterspeelzaal "Ukkie" 
 
Van 12 t/m 18 november 2002 wordt opnieuw 
de kledingactie gehouden namens Stichting 
Humanis Recytex. Nog niet alle informatie is 
bekend, dus meer hierover in het volgende 
Moesblad. 
 
Oudercommissie Peuterspeelzaal "Ukkie" 
 
 
 
 
 

De speeltuin van Anderen. 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Jullie gaan al weer een tijdje naar school en 
dus is het binnenkort herfstvakantie. In die 
vakantie organiseert de speeltuincommissie 
een knutsel en spelmiddag. De knutselmiddag 
is 16 oktober, je kunt vanaf 14:00 uur naar Oes 
Stee komen. Na een hele middag knutselen 
gaan we om 16:30 weer naar huis met mooie 
spulletjes, zelf gemaakt! Wil je mooie dingen 
maken van eikels of kastanjes neem die dan 
zelf mee. 
 
De knutselmiddag is voor alle kinderen, maar 
ben je jonger dan 4 jaar neem dan je ouders 
mee. Hulp is altijd welkom, ook al ben je 
ouder dan 4. Dus vraag of je ouders het leuk 
vinden om met je mee te gaan. Als je wilt 
komen meld je dan voor 7 oktober aan bij 
Coba Boer (tel. 243089). 
 
Tot 16 oktober, de speeltuincommissie. 
 
 
 
 


