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DAGTOCHT BLAUWE STAD 

Wij nodigen alle inwoners van Anderen uit voor de 
jaarlijkse dagtocht die Sijpkes Reizen gaat 
verzorgen voor de Boermarke Anderen op 
donderdag 19 juli 2007. 
  
Programma: 
08.00: vertrek uit Anderen vanaf de Brink 
08:45: Pekelahof: rondrit met gids door de 

Blauwe Stad 
10:30: Wedderveer: rondvaart door Westerwolde 

incl. koffie/thee met koek, 1 consumptie 
goed gevulde groentesoep, luxe belegde 
broodjes 

13.00: vertrek met de touringcar via toeristische 
route om vervolgens in Dwingeloo bij de 
Roomadvocaat-proeverij te komen. 

15.00: Dwingeloo: ontvangst met koffie/thee en 
krentewegge, diapresentatie, uitleg 
proeverij met vervolgens het proeven van 
diverse soorten advocaat en likeur. 

17:00 vertrek richting Ruinerwold voor een 
heerlijk buffet incl 1 consumptie 

  
Kosten zijn: €60,00 p.p., te betalen bij vertrek.  
Opgave vóór 10 juli bij de secretaris: Geert Liebe, 
tel 241503  
  
Bestuur Boermarke Anderen   

IJsvereniging Kleuvenveen. 
Oud papier. 
Zaterdag 14 Juli wordt het oudpapier op gehaald. 
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg zetten. 
Het bestuur. 

Kunst in een koeienstal 

Tijdens de rijwiel4daagse “Kunst en Fietswerk’ is 
werk te zien van Ineke Hekman en Joop Striker in 
een koeienstal aan de Veenvoort 4 te Anderen. Een 
zandtekening gemaakt door Ineke Hekman op de 
vloer van de stal en het werk getiteld voet bij stuk 
door Joop Striker, vormen het centrale deel van de 
tentoonstelling op deze unieke locatie.  Op 11, 12 

en 13 juli komt de rijwiel4daagse (40 km) door 
Anderen.  
Voordat u verder gaat kunt u een bezoekje brengen 
aan het curiosawinkeltje, waar ook eigen gemaakte 
jam te koop is. Daarnaast is het theehuisje op het 
campingterrein natuurlijk open voor bezoek. 

Dorpsbelangen 

Sport- en Speldag 
Op zondag 26 augustus a.s. organiseren we op het 
sportveld de traditionele Sport- en Speldag.  
Net als vorig jaar houden we voor alle 
leeftijdsgroepen een competitie. Voor de  
basisschoolkinderen is er een voetbaltoernooi, voor 
de volwassenen wordt er een volleybal- en een 
koersbaltoernooi georganiseerd. 
Voor elk wat wils! 
De teams worden “per straat” ingedeeld en voor de 
winnaars is er een heerlijke slagroomtaart. 
We beginnen om 10.30 uur met het programma en 
dat zal naar verwachting doorgaan tot ± 15.00 uur.  
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt er in de 
middagpauze een gezellige barbecue georganiseerd. 
Binnenkort kunt u een opgavenformulier tegemoet 
zien. Wij hopen op een goede opkomst! 

GAVAS 

Onderlinge sportavond GAVAS zeer 
geslaagd. 
Maandag 11 juni hield gymvereniging GAVAS uit 
Anloo haar onderlinge sportavond voor de 
jeugdleden. Onder schitterende 
weersomstandigheden, een zonnetje en een zeer 
aangename temperatuur, werkten de kinderen de 
vier atletiekonderdelen af: hardlopen, 
hoogspringen, verspringen en bal gooien. Vele 
(groot)ouders, broers en zussen van de deelnemers 
hadden de weg naar het sportveld achter de OBS 
Anloo gevonden. Zij keken toe en moedigden alle 
kinderen fanatiek, maar op een leuke manier aan.  
Nadat alle leeftijdcategorieën de atletiek onderdelen 
hadden afgerond, volgde de jagersloop. Meester 
Herman liep per groep één rondje voorop en daarna 
werden de jeugdleden ‘losgelaten’ om zo snel 
mogelijk bij de finish te komen. Dit leverde af en 



toe een behoorlijke strijd op en bood het publiek 
volop kijkplezier. Alle kinderen ontvingen een ijsje 
voor hun inzet en de geleverde prestaties. Gezien de 
tijd werd snel overgegaan tot de huldiging van de 
medaillewinnaars. Per leeftijdscategorie mochten 
de beste 3 van de vier atletiekonderdelen samen en 
de nummers 1, 2 en 3 van de jagersloop op het 
podium plaatsnemen en zij kregen goud, zilver of 
brons omgehangen door meester Herman. 
Overigens voor de laatste keer in zijn lange 
loopbaan bij GAVAS, want volgens seizoen stopt 
hij met lesgeven aan de jeugdleden. Het bestuur is 
momenteel drukdoende met het zoeken naar een 
opvolger. 
Al met al een zeer geslaagde en sportief verlopen 
sportavond.  
 
De uitslag van de atletiekonderdelen was: 
Groep 1-2: 
Bente Albers 
Marlis Sandker 
Sanne Hollander 
Groep 3-4 
Annet Regien 
Arthon Kuipers 
Huub Rodenburg 
Groep 5-6 
Jenny Boer 
Daan Lensink 
Romy Hamminga 
Groep 7-8 
Tycho Burggraaf en Robin Smaal 
Ineke Knijp 
Tim Zijlstra 
 
Uitslag van de jagersloop 
Groep 1-2: 
Marlis Sandker  
Roland Jansen 
Sanne Hollander 
Groep 3-4 
Arthon Kuipers  
Jordy Hamminga 
Kerine Sandker 
Groep 5-6 
Daan Lensink 
Jenny Boer 
Iris Loode 
Groep 7-8 
Tycho Burggraaf  
Robin Smaal 
Sander Paping 
Nieuwe gymleider GAVAS  
Onze gymleider, Herman Smit stopt na 21 jaar met 
het geven van lessen op de maandag. Dit betekent 
dat hij geen les meer geeft aan de jeugdleden en 
ook de Pilates-lessen op maandagavond niet meer 
zal verzorgen. 

Herman blijft de Keep-fit (donderdag) en de 
hardlooptrainingen op woensdag en zondag geven. 
 
Inmiddels hebben wij een nieuwe gymleidster voor 
de jeugd en Pilates gevonden: Ester van der Veen.  
Zij komt vanaf 20 augustus (na de zomervakantie) 
de lessen verzorgen. Herman zal haar inwerken en 
is in de eerste weken na de zomervakantie nog 
aanwezig bij de lessen. 
 
Lestijden voor jeugdleden vanaf 20-08-2007 
M.i.v. 20-08-2007 zijn de lestijden voor de 
gymlessen op maandagmiddag als volgt: 
Groep 1 + 2 en peuters vanaf 3 jr 15.15 – 16.00 uur 
Groep 3 + 4  16.00 – 16.45 uur 
Groep 5 + 6  16.45 – 17.30 uur 
Groep 7 + 8  17.30 – 18.15 uur 
Middelbare scholieren 18.45 – 19.30 uur. 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 
Zondag 8 juli 10.00 uur,  
Mevr.T.Steenhuis- Muntendam 
 
Zondag 22 juli 10.00 uur,  
Mevr.T.Steenhuis- Muntendam 
 
Zondag 5 augustus 10.00 uur,  
Van Til Hoogeveen 
 
Voor pastorale zorg kunt u zich wenden tot 
Ds.B.Janssens-Fennema te Hooghalen, 
Tel. 0593-592427.  
 
Boeken te koop 
Grote verzameling boeken te koop  
Ook kinderboeken, De moeite waard. 
Voor een zacht prijsje, ze moeten weg! 
Hagenend 3 Anderen 

Kranten te koop 
Bij de familie Liebe zijn ook dagbladen te koop nl: 
AD, Trouw en de Volkskrant.  
Zes dagen per week 

Stichting Volksvermaken Anderen 

Stratenklootschietavond 
Op 17 augustus organiseren we de jaarlijkse 
stratenklootschietavond.  
We starten om 19.00 uur vanaf Auberge St. Hubert. 
Om mee te doen kun je je opgeven bij Coba 
(Oldend / Hagenend), Derk (Gevelakkers), Eddy (’t 
Loeg / Veenvoort) en Geertje of Jos (Nijend). 
 
 


