
 

 
 

 

 

 

Beste lezer, voor jullie ligt inmiddels de tweede nieuwsbrief  van Stichting ’t Anker. In deze nieuwsbrief gaan wij 

jullie kort bijpraten over waar wij momenteel staan, maar geven wij met name ook aandacht aan de open dag op 

zaterdag 2 oktober van 13:00 tot 15:30  in en om ’t Anker. U bent van harte uitgenodigd om ons op deze dag te 

bezoeken.  

 

 

De koffie staat klaar! Vanaf 13:00 uur gaan de deuren open bij ’t Anker. Kom een kijkje nemen naar de tekeningen 

en laat je bijpraten over de voortgang. Maak kennis met JongNL Reuver-Offenbeek, de werkgroep Offébèk 

Ontmoet, kindercentrum ’t Rovertje en Stichting ’t Anker. JongNL Reuver-Offenbeek is een begrip in de kern 

Offenbeek, een van de grootste jeugdverenigingen in de regio. De werkgroep Offébèk Ontmoet is nieuw in onze 

gemeenschap, en heeft alle pijlen gericht op het organiseren van activiteiten voor een breed publiek. 

Kernwoorden in deze werkgroep zijn “Ontmoeten, Verbinden, Bewegen, Eenzaamheid, Zelfstandigheid en 

Gezondheid”. Dus kom op 2 oktober naar de Sint Annastraat 27. 

In onze eerste nieuwsbrief is aangeven dat het streven 

is om aan het einde van dit jaar de eerste schop in de 

grond te plaatsen. Dat streven is er nog steeds. 

Inmiddels loopt het sponsortraject buiten verwachting 

goed. Dat geld ook voor het traject met de familie-

certificaten. Wij zien dat er veel steun is voor ons 

project binnen de gemeenschap. 

Het fondsentraject is inmiddels ook van  start gegaan, 

en ook daar is de eerste zeer mooie toezegging vanuit 

het Oranjefonds ontvangen.  

Er is nog veel werkt te verzetten, maar de toezeggingen 

en steun voor onze plannen geeft ons alleen maar meer 

energie om dit mooie plan tot uitvoering te brengen. 

 

     

                    
 

 

U vind op onze website meer informatie over de 

voortgang, onze plannen, lijst van sponsoren etc. Dus 

kijk snel:   Stichting 't Anker | (stichtingtanker.nl) 

 

 

OPEN DAG 

02-10-2021 

https://stichtingtanker.nl/

