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Vrouwenvereniging “Anderen” 
Tijdens de rijwielvierdaagse van 8 t/m 11 juli staan 
we met een kraam op de brink. We verkopen jam 
en knijpertjes. 

Verder hebben we weer het enveloppenspel met 
leuke zelfgemaakte kaarten en kans op een prijs 

We hopen u te zien. 

Het bestuur 

IJsvereniging Kleuvenveen. 

Oud papier. 

Zaterdag  12 Juli wordt het oud papier weer op 
gehaald. 

Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg. 

Het bestuur. 

Dorpsbelangen 

Sport- en Speldag 

Op zondag 17 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! 

In het Moesblad van de maand augustus zit een 
opgaveformulier.  

Wij hopen op een goede opkomst! 

Stichting Historie Anderen. 

Aanwinsten van de laatste weken. 

Van mevrouw Speulman-Speulman te Rolde: een 
grote partij school- en leesboekjes, schriften en 
liedboekjes. Het laatste onderdeel bevat de teksten 
van liedjes, die in de jaren vijftig voor de radio 
werden gezongen. 

Familie Liebe van Veenvoort 4: school- en 
leesboekjes. 

Familie Reinders van Oldend 18: serie dia’s en 
diverse kranten. 

Familie Lanjouw te Anloo: tabaksnijmachine van 
ca. 1944. 

Familie Dries van Nijend 13: krantenartikelen, 
brieven en een lessenaar. 

Familie Stiksma van Nijend 3: een melkbus van De 
Zuidoosthoek te Oosterwolde. 

Alle schenkers hartelijk dank ! 

Boekje over Hagenend 3. 

Op 18 juni is in Oes Stee een boekje gepresenteerd 
over Hagenend 3. Het is gemaakt door 

“Drents Plateau” en de Stichting Historie Anderen 
heeft er aan meegewerkt. 

Het ziet er leuk uit en bevat veel informatie. 

Wij hebben het boekje in de verkoop gekregen. 
Tegen het zachte prijsje van drie euro kan het 
worden afgehaald bij: 

Gerry Boesjes Gevelakkers 1  
0592-857831 gerryboesjes@hotmail.nl 
06-20376160 

Geert van Veen  Gevelakkers 30  
0592-241755 

Age Stiksma  Nijend 3   
0592-242258 a.stiksma@hetnet.nl 
06-29435443 

Woonboerderij 
Op woensdag 18 juni is de woonboerderij van van 
Boeijen aan het Nijend officieel geopend. Familie 
en vrienden van de bewoners, personeel van de 
boerderij en de natuurwerkplaats en omwonenden 
van de boerderij waren aanwezig bij deze officiële 
gelegenheid. 

Pieter Quarré hees de vlag en opende daarmee op 
feestelijke wijze de boerderij. Daarna was iedereen 
in de gelegenheid om de boerderij te bezichtigen en 
was er nog een feestje voor bewoners, familie en 



personeel. Geheel volgens het vlaggenprotocol is de 
vlag 's avonds weer gestreken en werd er een 
vaandel ingehangen. 

Op donderdag 25 september zal er een grote 
opening plaatsvinden. Voor deze gelegenheid zal er 
weer een andere doelgroep worden uitgenodigd, o.a 
belangstellenden van de provincie, de gemeente 
enz.  

De bewoners danken de omwonenden voor de 
belangstelling die getoond is tijdens deze feestelijke 
dag. We hopen met elkaar een fijne woon-en-
werkplek te hebben in Anderen. 

Boermarke Anderen 

Uitnodiging 

Boermarke Anderen nodigt hierbij alle inwoners 
van Anderen uit voor de jaarlijkse dagtocht op 
woensdag  16 juli 2008 met bestemming Duitsland. 

Programma:  

7.15 uur Vertrek vanaf de Brink in Anderen 

10.30 uur Haltern Prickingshof dit is een 
proefboerderij over alles wat met 
veeteelt te maken heeft 

12.30 uur Broodtafel met soep 

14.00 uur Vertrek van Prickingshof 

15.30 uur Emsburen, bezoek Emsflower met een 
rondleiding van een gids van ongeveer 
1 ½ uur 

17.30 uur Vertrek uit Emsburen 

18.30 uur Rutenbrock diner 

We zijn tegen 20.45 uur weer terug in Anderen 

De kosten voor deze geheel verzorgde dag 
bedragen € 65,-- per persoon 

Opgave vóór 10 juli a.s. bij G. Liebe op telefoon 
0592-241503 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten op deze 
leuke dagtocht, 

Namens de Boermarke Anderen, 

Het bestuur 

Hervormde Gemeente Eext, Anderen 
en Eexterzandvoort 

Kerkdiensten 

Zondag 29 juni 10.00 uur,  
Mw J. Hoeve 
 
Zondag 6 juli 10.00 uur,  
Pastor L. Broekman  
 
Zondag 13 juli 10.00 uur,  

Mvr T. Steenhuis van Duinen 
 
Zondag 20 juli 19.00 uur,  
Ds. E. J. Struif 
(Groninger dienst) 
 
Zondag 27 juli 10.00 uur,  
Mvr T. Steenhuis van Duinen 
 
Zondag 3 augustus 10.00 uur,  
Drs B. Wiegman 
 
Eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg, 
begrafenis of crematie is Ds.B.Janssens-Fennema, 

Tel. 0593-592427. Hooghalen 

Stichting volksvermaken Anderen  
S.V.A.  

zomerfeest 

Het zomerfeest is alweer een paar weken geleden. 
Wij willen bij deze iedereen nog even bedanken die 
ons hebben geholpen  of waar wij iets van geleend 
of gebruikt hebben. Het was volgens ons een heel 
gezellig en geslaagd zomerfeest. Het weer werkte 
natuurlijk ook erg mee. 

vrijdag  begonnen we met klootschieten , kaarten  
en sjoelen en op zaterdag ging het feest verder met 
de kinderen. Er was heel veel werk gedaan op al die 
versierde fietsen , skelters  trekkers en andere 
dingen onze complimenten daarvoor. Daarna was er 
de playbackshow hier kwam heel wat talent naar 
voren het was dan ook een geslaagde middag. 

s ’Avonds gingen we verder met jeu de boules , 
ringgooien , kruiwagenslalom en trekker drukken. 
Na al die spelletjes ging iedereen naar Auberge st 
Hubert en begon het feest. In de loop van de avond 
hadden we nog de playbackshow voor de “oudjes “ 
Hier werd alles uit de kast gehaald en het resultaat 
was 7 geweldige optredens. 

Na al die optredens gingen de beentjes van de vloer 
en werd er nog doorgefeest tot in de late uurtjes. 

Zondagmiddag ging het programma weer verder 
met hooivorkdarten, het voetbalspel , stoelendans 
voor de kinderen , bierviltjesestafette en het 
behendigheidsparcour . 

Het liep allemaal volgens schema en de kinderen 
konden zich nog even vermaken op de zeephelling. 

Om 17.30 werd de uitslag bekend gemaakt . Voor 
het winnende team was er een grote slagroomtaart 
en de wisselbeker. 

Wij hopen dat iedereen een erg leuk en gezellig 
zomerfeest heeft gehad  en allemaal hopelijk tot  
volgend jaar. 



stratenklootschiet avond 

Op vrijdag 22 aug. 2008 organiseren wij weer een 
stratenklootschiet avond .Je kan je hiervoor 
opgeven bij de volgende personen. het is vanaf 12 
jaar 

Gevelakkers / Hagenend              -     Coba Boer        
243089 

Nyend                                          -      Geertje 
Pieters  242888 

Oldend                                         -      Jarne Steen       
242596 

t,Loeg / Veenvoort                      -       Derk Oostra      
06-29546877 

Wij hopen op een grote opkomst .We beginnen om 
19.00 uur. 

Bestuur S.V.A.      

GAVAS 

Onderlinge sportavond GAVAS 16 juni. 

Maandag 16 juni hield gymvereniging GAVAS uit 
Anloo haar onderlinge sportavond voor de 
jeugdleden. Overdag vielen er nog enkele 
regenbuien, maar ’s avonds was het droog en 
konden de kinderen van 3 tot en met 12 jaar onder 
een  aangename temperatuur de vier 
atletiekonderdelen en de jagersloop afwerken. De 
atletiek onderdelen waren hardlopen (sprint), 
hoogspringen, verspringen en bal gooien. Per groep 
strijden de jongens en meiden tegen elkaar. Vele 
(groot)ouders, broers en zussen van de deelnemers 
hadden de weg naar het sportveld achter de OBS 
Anloo gevonden. Nadat alle leeftijdcategorieën de 
atletiek onderdelen hadden afgerond, volgde de 
jagersloop. Gymleidster Ester liep per groep één 
rondje voorop en daarna werden de jeugdleden 
‘losgelaten’ om zo snel mogelijk bij de finish te 
komen. Alle kinderen ontvingen een ijsje voor hun 
inzet en de geleverde prestaties. Per 
leeftijdscategorie mochten de beste 3 van de vier 
atletiekonderdelen samen en de nummers 1, 2 en 3 
van de jagersloop op een heus podium plaatsnemen 
en zij kregen goud, zilver of brons omgehangen 
door de gymleidster Ester. Zij bedankte alle 
aanwezigen voor hun komst.  

Het bestuur hoopt dat er volgend jaar weer zoveel 
mensen komen kijken en aanmoedigen. 

De uitslag van de atletiekonderdelen was: 

Groep 1-2 
1. Bas Bruins 
2. Warner Stoffers 
3. Sander Bos 

Groep 3-4: 
1. Marlis Sandker 
2. Bente Albers 
3. Sanne Hollander 

Groep 5-6 
1. Jenny Boer 
2. Daan Lensink 
3. Arthon Kuipers 

Groep 7-8 
1. Tycho Burggraaf  
2. Robin Smaal 
3. Sander Paping 

Uitslag van de jagersloop 

Groep 3-4: 
1. Marlis Sandker  
2. Karin Regien 
3. Roland Jansen 

Groep 5-6 
1. Daan Lensink 
2. Jenny Boer 
3. Arthon Kuipers 

Groep 7-8 
1. Tycho Burggraaf 
2. Sander Paping 
3. Maurice Kuipers 

 

Essers filmprodukties 
Documentaire, DVD Video  

Presenteert 

Ons bezoek aan . . . .   Drenthe 

Deze DVD is bij camping Liebe te koop voor € 20,- 
alle opnamen uit Drenthe. 

 


