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AKC ‘54 
 
Na een succesvol verlopen zaalseizoen staat de 
veld competitie weer op ons te wachten. 
Zoals ook bij de herfst veldcompetitie zijn de 
C’s en B’s er weer in geslaagd kampioen te 
worden. De andere teams kwamen wat kracht 
tekort om kampioen te worden maar hebben 
toch goed gepresteerd.  
De trainingen op het veld zijn sinds 28 maart 
weer begonnen. 
 
Het eerste buiten gebeuren is op 21 april, op 
tweede Paasdag, met het inmiddels traditionele 
eieren zoeken voor de jeugd. 
Het zoeken begint rond 11 uur en is bedoeld 
voor de C, D en F teams. Ook andere kinderen 
uit Anderen die nog op de basisschool zitten 
zijn welkom. Ook is er eitje tikken, neem dus 
voor het ei tikken een gekookt ei mee! 
 
Op 21 juni aanstaande staat het Pannenkoeken 
toernooi gepland. Met de datum hebben we 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
zomerfeesten in Anderen en de omliggende 
dorpen. Inmiddels hebben de eerste teams zich 
alweer opgegeven. 
 
Het volgende jaar bestaat AKC vijftig jaar, er 
is inmiddels een groep mensen bezig de 
activiteiten rond het vijftigjarig bestaan te 
organiseren. Wat wel al bekend is dat er een 
feest gevierd gaat worden en wel op 12 juni 
2004.  
 
Peuterspeelzaal "Ukkie" 
 
Paasbroden Aktie 
Net zoals in voorgaande jaren organiseert 
peuterspeelzaal "Ukkie" ook dit jaar de 
paasbrodenactie. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de peuterspeelzaal Ukkie te 
Gasteren waar de peuters uit de dorpen 

Anderen, Anloo en Gasteren 2 dagdelen per 
week naar toe gaan. Het geld wordt besteed 
aan o.a. nieuwe materialen voor de peuters. 
Met het meedoen aan deze actie ondersteunt u 
daarmee dus de peuters van uw dorp. 
 
De prijs voor een paasbrood (met of zonder 
spijs) is net als vorig jaar: € 3,40.  
Een briefje met bestelbon wordt huis-aan-huis 
bezorgd. Mocht u in week 15 nog geen briefje 
hebben ontvangen en toch een bestelling willen 
plaatsen dan kunt u contact opnemen met 
Jantje Regien tel. 243228. 
  
In week 15 (ma. 7 t/m vr. 11 april) komen we 
uw bestelling ophalen, de paasbroden worden 
op donderdag 17 of vrijdag 18 april bezorgd. 
 
Stichting Welzijn Aa en Hunze 
 
Op vrijdagavond 18 april organiseert 
Jeugdsoos Paradise in Anloo een dropping 
voor jongeren van 12 t/m 23 jaar. Deze avond 
begint om 20.30 uur en de deelnemers zijn 
uiterlijk om 24.00 uur weer terug in de 
Jeugdsoos. Om weer warm te worden, krijgt 
iedereen hier dan soep met broodjes. 
Lijkt je het leuk om ook mee te doen, dan kun 
je jezelf opgeven bij de bar in de Jeugdsoos 
(Kerkbrink 2, boven in het dorpshuis in Anloo) 
tot uiterlijk 11 april. De dropping kost € 2,- per 
persoon. 
Wanneer je niet mee wilt doen aan deze 
activiteit, maar je het wel leuk lijkt om eens 
een kijkje te nemen in de Jeugdsoos, dan kan 
dat iedere vrijdagavond (met uitzondering van 
de schoolvakanties) van 20.30 uur t/m 23.30 
uur. In de Jeugdsoos wordt muziek gedraaid en 
je kunt er een potje kaarten, darten of gewoon 
gezellig kletsen met andere jongeren. 
Misschien tot ziens in de Jeugdsoos. 
 
 



 
Draadloos Internet. 
 
Er is een ondernemer die aan de inwoners van 
Anderen het volgende aanbied:  
Een abonnement op een internetverbinding met 
de snelheid van een breedbandverbinding, 24 
uur per dag, zonder telefoontikken. Dit wordt 
gerealiseerd met draadloze straalverbindingen! 
De voorwaarde hiervoor is dat er 25 mensen 
aan moeten deelnemen. De maandelijkse 
kosten zijn  € 29,95. 
Ik zou graag weten of er bij meer mensen 
interesse is om hieraan deel te nemen. Als er 
mogelijker wijs enige interesse is kunnen we 
wel een avondje organiseren of zoiets. 
Informatie is te vinden op www.speedweb.nl 
Bij interesse graag een telefoontje naar mij of 
een bericht naar w.ardon@12move.nl.   
 
De Speeltuinvereniging 
 
Hallo Jongens en meisjes van Anderen! 
De laatste tijd is het erg lekker weer. Iedereen 
komt weer uit z’n huis “gekropen” en dus is 
het weer tijd om lekker BUITEN te spelen!!! 
Binnenkort kunnen jullie weer spelen in de 
speeltuin. Na veel geregel in de winter, hebben 
we het voor elkaar! Er zijn speeltoestellen 
besteld en die zullen voor de zomervakantie 
geplaatst worden.  
Wat kunnen jullie verwachten? Er komt een 
wip, een glijbaan en drie duikelrekken van 
verschillende hoogte. Als deze toestellen 
geplaatst zijn komt er een tijdje later nog een 
klimtoestel bij. Dan is het tijd voor een 
SPETTERENDE opening van de speeltuin! 
Een mooie nieuwe speeltuin verdiend een 
mooie nieuwe naam! Nu heet de speeltuin ’t 
Akkertje. Weet JIJ een leuke naam? Zet die 
dan op papier en beschrijf hoe je aan die naam 
gekomen bent en waarom jij het een goeie 
naam vindt voor de speeltuin. Lever dit in bij 
Coba Boer, Hagenend 7. Let op! Alle namen 
moeten voor 1 mei ingeleverd zijn. De 
winnaar, en dus de nieuwe naam, wordt 
bekend gemaakt tijdens de opening van de 
speeltuin. 
 
Jantje Beton Collecte 
We willen iedereen graag bedanken voor de 
bijdrage aan Jantje Beton. Ons dorp heeft dit 
jaar 181,22 euro bij elkaar gebracht!!! 

 
Palmpasen 
Weten jullie dat… 
 
* het zondag 13 maart weer palmpasen is 
jullie om 10.30 uur met je spullen voor een 
zelfgemaakte tak in 'Oes stee' 
worden verwacht waar je weer lekker kan 
knutselen 
* we de ouders van harte uitnodigen om hun 
kinderen hierbij te begeleiden 
* het erg fijn is als de kinderen een tasje of 
mandje bij zich hebben voor al het lekkers wat 
ze krijgen 
* we om 11.30 uur met paard en wagen door 
het dorp gaan, route Gevelakkers, 
Nijend, 't Loeg, Oldend en weer terug naar 
'Oes Stee' waar weer voor iedereen een kleine 
verrassing is 
* we het heel erg leuk vinden als er weer veel 
mensen komen kijken naar onze prachtige 
stokken, dus dorpelingen let op de 
palmpasengeluiden zondag 13 maart vanaf 
11.30 uur, de boerhoorn zal dan weer klinken 
 
Stichting Stroomdal Express 
 
Het bestuur van de Stichting Stroomdal 
express/Magic Schoolbus nodigt alle 
deelnemende ouders, waarvan de kinderen 
dagelijks vanuit de dorpen Anderen en 
Gasteren naar de OBS Anloo (zullen) worden 
vervoerd, en chauffeurs uit voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de Stichting. 
Het bestuur presenteert dan haar jaarverslag, 
evalueert de afgelopen periode en het jaarplan 
en de exploitatiebegroting worden besproken. 
Tevens kunt u van de mogelijkheid gebruik 
maken om al uw vragen te stellen aan het 
bestuur. 
Deze vergadering zal worden gehouden op 
woensdag 21 mei a.s. en zal plaatsvinden op de 
OBS Anloo en begint om 20.00 uur. 
 
 
      
  
 

 

In verband met het vertrek van 3 chauffeurs aan het 
eind van dit schooljaar is de Stichting Stroomdal 
Express/Magic Schoolbus dringend op zoek naar: 
 

  chauffeurs m/v 
 
Belangstelleden kunnen zich melden bij een van de 
bestuursleden, te weten: Boudewijn van Baal 
(241067), Koos Komdeur (243390) of Hans Onstein 


