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NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 9 november 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
L. Knijp 
J. Reinders 
Js. Speulman 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Wilt U het papier gebundeld aan de weg 
plaatsen, en wel aan de zelfde kant van de 
straat als waar de containers staan. 
 
Feestavond 
Op 29 november is weer de gezamenlijke 
feestavond van de Plattelandsvrouwen en de 
Boermarke bij Hofsteenge in Rolde. Wie 
hiervoor belangstelling heeft kan zich nog 
opgeven bij Anna Jobing, tel: 243075. 
 
Peuterspeelzaal “Ukkie” 
 
Van 12 t/m 18 november 2002 wordt de 
kledingactie van Peuterspeelzaal "Ukkie" 
gehouden ter ondersteuning van het Lilliane 
Fonds namens de stichting Humanis Recytex. 
Kleding kunt u in de bij u thuis bezorgde 
plasticzak doen. Schoenen dient u per paar 
apart aan te bieden. 
 
De kleding en schoenen worden op woensdag 
13 november 2002 opgehaald. U kunt ze ook 
in bovengenoemde periode in de 
kledingcontainer deponeren bij de basisschool 
in Anloo. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

Oudercommissie Peuterspeelzaal "Ukkie" 
 

AKC ‘54 
 
Veldseizoen 
Het eerste deel van het seizoen is alweer ten 
einde, we kunnen concluderen dat het deze 
keer behoorlijk goed met onze teams is 
geweest.. 
Met F1 gaat het goed, F2 gaat redelijk en de 
D’s hebben een wedstrijd gewonnen, een paar 
gelijkgespeeld en een paar verloren. De B’s en 
C’s zijn beide kampioen geworden.  
Het nieuwe midweek team kwam wat traag 
van start maar zit nu ook duidelijk in de lift. 
 
De zaal in 
De zaal trainingen zijn alweer begonnen en de 
wedstrijden beginnen van af  2 november met 
een toernooi bij WSS.  Vanaf 9 november 
begint de zaalcompetitie. 
De trainingstijden in de zaal zijn:  
F en D 17.30 –18.30, C en B 18.30- 19.30 en 
Midweek 19.30-20.30 
 
Familiedag 
Het is alweer even geleden maar we kunnen 
terug zien op een geslaagde familie dag, 
waarbij een ieder zich heeft kunnen vermaken 
met spelletjes met betrekking tot het 
korfballen. De clinic van Kees Vlietstra was 
zeer geslaagd, het is toch verbazingwekkend 
hoe hij met hele simpele zaken een ieder aan 
het korfballen krijgt. 
 
De agenda  
8 november de jaarlijkse gezellige avond met 
playback show, bij de Auberge 
28 november trekking van de verloting.  
 
 
 
 
 
 



Speeltuinvereniging 
 
Sinterklaas 
Nog even en Sinterklaas komt weer ons koude, 
natte en stormachtige landje een bezoek 
brengen. Ook Anderen staat op zijn lijstje. 
Zaterdag 16 november zal hij om ongeveer 
14.30 u. in Oes Stee zijn. Het is dan natuurlijk 
leuk als er heel veel kinderen hem op staan te 
wachten. Sinterklaas vindt het fijn om 
cadeautjes te geven, maar hij vindt het ook erg 
leuk om mooie tekeningen of plaksels te 
krijgen. 
Dus kinderen doe je best. 
Voor de ouders geld hetzelfde verzoek als 
vorig jaar; graag voor 11 november een aantal 
bijzonderheden over je kind voor Sinterklaas in 
leveren bij Thea aan 't Loeg 23, dan kan het 
nog op tijd bij Sinterklaas zijn. 
 
Knutselmiddag. 
Woensdag 16 oktober werd door de 
speeltuincommissie weer een knutselmiddag 
georganiseerd. Was het vorig jaar al leuk, dit 
jaar was het enthousiasme van de kinderen 
zelfs nog groter. Gelukkig hadden ook enkele 
hulpvaardige ouders de weg naar Oes Stee 
weten te vinden, want van alle kanten klonk 
het geroep: ik wil dit maken, dat wil ik ook, 
wie kan mij helpen? 
Hoewel het sokglijden van de deur naar de 
sjoelbakken erg populair was, trokken de 
meeste kinderen na een tijdje geknipt en 
geplakt te hebben, naar de timmertafels. Daar 
werden met heel veel figuurzaagjes 
“beregoeie” boekensteunen gemaakt en met 
behulp van zaag en hamer ontstonden leuke 
huifkarren . Gelukkig waren er ook genoeg 
snoepjes en heerlijke limonade.  
Voor wie het gemist heeft: volgend jaar doen 
we het vast weer! 
 
Samenwerking 
 
In het kader van een brede informatie-
verstrekking aan de verschillende dorpen 
hebben de redacties van “Het Moesblad” van 
Anderen, “De Gasterense nieuwskrant” van 
Gasteren en “Het dorpsnieuws” van Anloo 
besloten op redactieniveau de verschillende 
nieuwsbrieven uit te wisselen. 
Mochten we hierbij nieuws zien wat voor ons 
ook interessant is, dan plaatsen wij dit ook. 
 
 

Magic Schoolbus in de prijzen! 
 
DvhN Zomertoer 
In de afgelopen zomermaanden trok de 
Zomertoer, een promotie initiatief van het 
Dagblad van het Noorden, door Drenthe en 
Groningen. De redactie heeft aan inwoners van 
deze provincies gevraagd een aantal goede 
doelen te noemen waar het DvhN een 
financiële bijdrage aan zou kunnen geven. 
Natuurlijk werd de Magic Schoolbus 
aangemeld en…………… Bingo! Ook de 
Magic Schoolbus viel in de prijzen: € 225. 
Hans Onstein en Boudewijn van Baal hebben 
de prijs samen met de andere 19 winnaars op 
een feestelijke bijeenkomst op 10 oktober in de 
bedrijfskantine van het DvhN in ontvangst 
genomen. 
 
4 mijl van Groningen. 
Tijdens de 4 mijl van Groningen, een hardloop 
wedstrijd tussen Haren en Groningen die werd 
gelopen op 13 oktober j.l., is de Magic 
Schoolbus gesponsord door het Nationaal 
Antenne Bureau, een dienst van het 
Agentschap Telecom van het ministerie van 
Economische zaken. 
Achttien medewerkers van deze dienst met o.a. 
Boudewijn van Baal (zijn tijd was 38 min.en 
36 sec.), liepen € 380 bij elkaar. Daarnaast 
waren zij gehuld in een T-shirt voorzien van 
een speciale opdruk. 
Willy Leeffers (met als eindtijd 40 min, 41 
sec.) werd voor € 50 gesponsord door haar 
werkgever BAG Paramedics uit Assen. 
Het bestuur is zo enthousiast geworden, dat we 
gaan proberen van deze vorm van sponsoring 
gestructureerd meer werk te maken. 
 
Busje op Internet 
Sinds kort is de website van de Magic 
Schoolbus op het internet te zien. Deze 
pagina’s met actuele informatie is te vinden 
op: www.magicschoolbus.nl 
 


