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Sport- & Speldag:  17 augustus 2003 
 
Feest 
Het is dit jaar voor de 25e keer dat er op de 
speldag gestreden gaat worden om de Jacob 
Reinders bokaal. Deze gelegenheid willen we 
niet zo maar voorbij laten gaan, maar een 
feestelijk tintje geven en alle deelnemers 
uitnodigen voor een gezamenlijke lunch met 
muzikale omlijsting door het zangkoor van 
Anderen. 
 
Programma 
Het programma is ook iets gewijzigd om er 
met z’n allen een dolle boel van te maken. Om 
10.30 uur wordt gestart met volleybal en vier 
spelletjes in twee vakken. 
Tussen ongeveer 12.00-13.00 uur gaan we met 
z’n allen lunchen onder het genot van zang en 
muziek. 
Daarna worden er wederom volleybal en vier 
spelletjes in twee vakken gespeeld. 
De dag zal uiterlijk tot 14.30 uur duren. 
 
Deelname 
We hopen dat er veel deelnemers zullen zijn 
aan zowel de spelletjes als aan het volleybal. 
Voorheen waren er jaren met 10 teams! De 
teamleiders van het volleybal komen bij u 
langs voor opgave en voor deelname aan de 
spelletjes verwachten we u allemaal op 17 
augustus om 10.30 uur op het veld bij Oes 
Stee. 
 
Kerkenwerk Eext, Anderen en 
Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten worden eens in de twee weken 
gehouden 
zondag 6 juli 10 uur B. Jansen Fennema van 
Hooghalen 
zondag 20 juli 7 uur Ds. Stuif van 
Oosterwolde, een Grönneger dainst 

zondag 3 augustus 10 uur Mevr. Kruize van 
Dam van Annen 
 
Onze eerste consulent is de heer Broekman van 
Gieterveen. Hij is de aangewezen persoon is 
voor begrafenissen en crematies. Hiervoor is 
aanspreekpunt: de heer Speulman, Keukenhof 
22 in Eext; tel. 263169 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
 
De speeltuin 
De vakantie is begonnen!!! Lekker vrij van 
school en veel tijd om leuke dingen te doen. 
Dat wordt genieten!!! 
In het Moesblad van april stond een stukje over 
de speeltuin. Daarin stond dat de speel-
toestellen besteld waren en dat jullie in de 
grote vakantie zouden kunnen spelen in de 
speeltuin. Helaas was de gemeente iets te 
voorbarig om al te vertellen dat de toestellen 
besteld waren. Er was vertraging opgetreden 
bij de gemeente en daardoor waren de toestel-
len nog niet besteld. Dat betekent dat er 
voorlopig nog geen nieuwe toestellen 
bijkomen. Waarschijnlijk worden de wip, 
glijbaan en duikelrekken aan het eind van de 
vakantie geplaatst. Heel erg jammer!! Naast de 
wip, glijbaan en duikelrekken is er ook nog een 
klimtoestel in het plan opgenomen, wanneer 
dit geplaatst kan worden is nog heel onzeker. 
We moeten nog geld bij elkaar zoeken om het 
klimtoestel te betalen. Weet je nog iemand die 
ons wel wil helpen, geef het dan aan ons 
door!!! Hoe sneller we het geld hebben, hoe 
sneller de speeltuin helemaal af is! En dan 
kunnen we een mooie opening organiseren. 
Wij hopen dat de speeltuin af is in het voorjaar 
van 2004. 
 
 
 
 



Naam 
Bij de opening willen we de speeltuin een 
nieuwe, mooie, moderne naam geven, we zijn 
nog steeds op zoek naar een leuk naam. Nu het 
vakantie is heb je misschien wel tijd om een 
goeie naam te verzinnen. Als JIJ een leuke 
naam weet zet die dan op papier en lever die in 
bij Karen Hagendijk, Gevelakkers 3. 
Zolang wij nog geen flitsende nieuwe naam 
hebben zullen we ons voortaan “Commissie 
Jeugdactiviteiten Anderen” noemen. Deze 
naam past beter bij ons als het vroegere 
“Speeltuinvereniging”, omdat we ons niet 
alleen bezig houden met de speeltuin maar ook 
met andere zaken voor de jeugd van ons dorp. 
 
Leden 
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden die 
de commissie kunnen versterken tot 5 of 6 
leden. Als je belangstelling hebt kun je altijd 
om meer informatie vragen, of je aanmelden, 
bij een van onze leden. 
 
Anderen.info 
 
De website anderen.info is nu ruim een maand 
operationeel. Het aantal bezoekers ligt hoger 
dan verwacht. (ongeveer 140 bezoekers per 
maand) De laatste wijzigingen (met datum) 
staan op de site vermeld, dus nieuwe zaken 
zijn snel te vinden (bv foto’s van de Fancy Fair 
van OBS Anloo). 
 
Als nieuwe service kunt u zich op de site 
aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief. 
Hierdoor wordt u (mbv een email) op de 
hoogte gebracht van veranderingen op de 
website. 
 
Heeft u nog informatie die op de website moet 
komen te staan, dan kunt u dit doorgeven aan 
Ruud van der Houwen, Dick van der Es of 
Boudewijn van Baal. 
 
 
 
 
 

Stichting Welzijn Aa en Hunze 
 
Met ingang van de zomervakantie is ook 
Jeugdsoos Paradise in Anloo gesloten vanaf 28 
juni. Het afgelopen jaar zijn er een heleboel 
leuke activiteiten georganiseerd, zoals 
filmavonden, een dropping en een Hawaifeest. 
De Jeugdsoos wordt gedraaid door jongeren 
zelf, zij staan achter de bar, draaien muziek en 
zorgen voor de financiën. Het jongerenbestuur 
wordt hierbij begeleid door een 
jongerenwerker van Stichting Welzijn Aa en 
Hunze, Madelon Ruiter. 
Lijkt het je leuk om volgend jaar eens te 
komen kijken en ben je tussen de 12 en 23 jaar, 
dan kun je vanaf vrijdag 5 september weer 
langskomen in de Jeugdsoos boven in het 
dorpshuis, Kerkbrink 2. Vanaf die datum is 
Paradise weer iedere vrijdag van 20.30 uur t/m 
23.30 uur geopend en ook het volgend seizoen 
zullen er weer veel spetterende activiteiten 
worden georganiseerd. Meer informatie 
hierover komt in september. 
Heb je vragen over de Jeugdsoos, dan kun je 
altijd even bellen met Madelon. Haar 
telefoonnummer is 0592-262280 en 06-
19682960.  
 
Boodschap doen… 
 
Even met twee kleindochters naar Ruud en 
Mirjam en daarna naar Oom Frerk en Tante 
Marchien. Achter de heg en onder de 
eikenboom komt een mevrouw omhoog en 
loopt weg met een rol toiletpapier in de hand. 
Ik zie wat daar ligt en zeg tegen de vrouw: 
“Mevrouw, hier zijn wij in Anderen niet van 
gediend wat u daar achter de heg deed. En 
zeker niet op het erf van een paar oude 
mensen. Ga even naar ’t café en maak daar 
gebruik van het toilet en betaal er wat voor. 
Aan deze dingen hebben wij in Anderen geen 
boodschap!!” 
De vrouw voegt zich bij een groepje mensen 
die bij twee bestelauto’s staan aan het Nijend. 
Vanaf Ruud en Mirjam zien wij de vrouw even 
later terug komen vanaf haar plekje met 
……… Boodschap begrepen! 
 

Trijntje Reinders 
 
 

Oud Papier. 
 

Wegens vakantie van Van den Hende BV vervalt de inzameling van oud papier op 12 juli a.s. 


