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NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Oud Papier 
Het oud papier wordt zaterdag 9 juli 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
G. Kamphuis en H. Dekker 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Boerderijen Fietstocht 
Op donderdag 21 juli a.s. gaan we de 
Boerderijen Fietstocht in de omgeving van 
Rolde rijden. Wie mee wil fietsen kan zich 
opgeven bij Anna Jobing tel. 243075 
 
Dagtocht Noord Holland. 
 
Op dinsdag 12 juli 2005 organiseert 
Boermarke Anderen een dagtocht naar Noord-
Holland. Het is de bedoeling om ’s morgens 
om 7.30 uur uit Anderen te vertrekken. In 
Bolsward zal er koffie worden gedronken. Om 
± 11.00 uur stapt er in Den Oever een gids in 
de bus en gaan we een rondrit door de  kop 
van Noord-Holland maken. Om ± 13.00 uur is 
er een koffietafel in Zijdewind. 
Om ±15.00 brengen we een bezoek aan Broek 
op Langedijk (incl. rondvaart, veiling en 
museum) Om ± 18.30 uur schuiven we aan 
voor het diner in Tollebeek. Om ± 21.30 zullen 
we weer in Anderen terug zijn. 
De kosten voor de dagtocht zijn € 45.00 p.p. 
en men kan zich nog t/m 7 juli opgeven bij G. 
Liebe, tel. 241503. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
De kerkdiensten worden gehouden in het 
verenigingsgebouw. 
zondag 10 juli 10.00 uur: B. Wiegman, Assen 
zondag 24 juli 10.00 uur: Mevr. Steenhuis, 
Muntendam 
 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 of  B. Janssen-
Fennema te Hooghalen tel. 0593-592427. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
Op het sportveld staan sinds kort 2 doelen die 
al veelvuldig worden gebruikt. Aan de 
ingebruikname van de doelen willen wij graag 
een feestelijk tintje geven. Vandaar dat wij op 
zaterdagmorgen 16 juli a.s. (aanvang 10.00 
uur) voor de jeugd, 
deelname vanaf 4 jr, gekostumeerd* voetbal 
gaan organiseren.  
Wij willen een gezellig voetbaltoernooi houden 
met zoveel mogelijk verklede deelnemers 
onder het motto: meedoen is belangrijker dan 
winnen. 
 
De jongens en meisjes die zich inmiddels 
hebben opgegeven worden omstreeks 09.45 
uur  p het sportveld verwacht. De deelnemers 
kunnen wel wat supporters gebruiken. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
Lucy, Marjan, Coba, Jantje 
 
 
 
 
 
 
 



Dorpshuizen denken aan 
samenwerking 
 
De dorpshuizen Anderen, Anloo en Gasteren 
laten een onderzoek uitvoeren naar de 
mogelijkheden om samen te werken. Dit vanuit 
de gedachte dat het functioneren van de 
dorpshuizen op een aantal punten kan worden 
verbeterd.  
 
Het dorpshuis vervult een belangrijke rol in de 
dorpen en dient voor vele inwoners als 
ontmoetingsplaats. De dorpshuizen proberen, 
ieder op hun eigen wijze, hun functie in de 
dorpsgemeenschap te behouden. 
Ondanks de steun van de gemeente Aa en 
Hunze is het niet altijd even makkelijk om de 
dorpshuizen exploitabel te houden.  
 
De gemeente geeft het instandhouden van de 
dorpshuizen een hoge prioriteit en stemt 
daarom in met een onderzoek. Het onderzoek 
zal antwoord geven op de vraag of er 
samenwerking mogelijk is. En zo ja,  welke 
vorm de samenwerking zal krijgen, zodat een 
duurzaam functioneren van de dorpshuizen 
mogelijk wordt. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau 
Vandertuuk bv. In samenwerking met de 
dorpsbesturen en met de gemeente Aa en 
Hunze zal gekeken worden naar een efficiënt 
gebruik van de accommodaties. De stem van 
de inwoners is van groot belang. Na de zomer 
kunnen de inwoners van Anderen, Anloo en 
Gasteren hun mening geven door mee te 
werken aan een enquête. De uitkomst hiervan 
wordt meegenomen in het advies. Naar 
verwachting zal het onderzoek dit najaar 
worden afgerond. 
 

Wie heeft misschien mijn 
spijkerjasje? 
 
Gedurende het zomerfeest ben ik mijn 
spijkerjasje kwijt geraakt. Deze hing in de 
Auberge. 
merk :Blue Image B I maat XL 
kenmerken:donkerblauw met drukknopen in 
de kraag 
Er is een ander spijkerjasje (maat 146) 
blijven hangen in de Auberge; misschien zijn 
ze per ongeluk verruild?  
Mocht je het hebben, laat het me weten: 
Willy Leeffers Nijend 9 tel.: 241067 
 
 

Dankbetuiging. 
 
Tijdens mijn verblijf in de ziekenhuizen van 
Assen en Zwolle, en na mijn thuiskomst, heb ik 
veel bezoek, veel kaarten, veel bloemen en 
andere attenties ontvangen. Dat alles zal mij 
helpen om er langzamerhand weer boven op 
te komen. Ik dank iedereen voor de blijken van 
belangstelling! 
 

Tietje Stiksma-Hiemstra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stichting Volksvermaken Anderen 
 
Zomerfeest 
 
Wist u dat: 
 er door meer dan 160 personen in het 

“zomerfeest-weekend” is gestreden om de 
grote slagroomtaart 

 dat het nog nooit zo spannend is geweest 
dan het afgelopen jaar 

 de taart uiteindelijk is gewonnen door het 
zwarte team van Margriet Koops 

 de klootschiet briefjes na afloop net 
ponsplaatjes leken door de regen 

 er dit jaar een aantal heel fanatieke 
kaarters meededen, (16 potjes ipv 12) 

 het spookje uit de poppenkast voor de 
allerkleinsten toch wel echt leek 

 de playbackshow voor de jeugd wederom 
een groot succes was, en dat er zelfs een 
voetbalteam heeft meegedaan 

 de jury er een harde dobber aan had om de 
winnaar aan te wijzen 

 Aafje uiteindelijk de winnaar was 
 er volgend jaar toch maar weer een 

playback of iets dergelijks voor “de oudjes” 
moet zijn 

 Jan-Henk moeite had het gaatje te vinden 
(van tableau op nivo) 

 Hans en Thea op exact dezelfde plek met 
prikslee en al omvielen 

 we deze plek nu de “stroomdal-bocht” 
noemen 

 Ruud een heleboel leuke foto’s heeft 
gemaakt 

 deze zijn te bewonderen op de internetsite: 
www.Anderen.info 

 het zomerfeest volgend jaar gehouden 
wordt op 9, 10 en 11 juni 

 
Nogmaals bedankt: 
Alle ploegleiders, alle sponsoren (in welke 
vorm dan ook), alle mensen waarvan we 
dingen hebben geleend, de EHBO, en last but 
not least alle deelnemers. 
 
Petten: 
Wie nog een pet in zijn bezit heeft moet deze 
inleveren bij Jeanette. 
 
Stratenklootschietavond 
Op 2 september organiseren we de jaarlijkse 
stratenklootschietavond. We starten om 19 uur 
vanaf Auberge St.Hubert.  Om mee te doen 
kun je je opgeven bij Hilda 
(Gevelakkers/Hagenend), Eelco (’t 
Loeg/Veenvoort), Jos (Nijend) of Erik (Oldend). 
 
 
 

Rommelmarkt 
Omdat het organiseren van een zomerfeest 
een kostbare zaak is en blijft, willen we 
volgend voorjaar een rommelmarkt 
organiseren. Dus….kijk alvast op zolder of in 
de schuur…. 
 
 
 

 
prestatie door concentratie 

 
 

 
komt dat schot !!!!! 

 
 

 
Idols ???? 

 


