
 

 

 

Zomerfeest 2013 

Anderen 



Vrijdag 7 juni 

18.45  Jeu de Boules op de Brink 

18.45  Blokpikken 

18.45  Jeugd activiteit 

21.00  Muziek quiz in het cafe 

Bestuur   SVA  

Elles Jonkers  

Mettijn Steen 

Harma Warta 

Raph Bode 

 

Opmaak en vormgeving 

Newend Communicatie 

Online printing  

Plan Support— Assen 

Oplage 

140 exemplaren 

Zaterdag 8 juni 

13.30  Kindermiddag 

15.30  Anderen’s Got Talent 

18.45  Mammoetblik gooien 

            Ringsteken op de fiets 

            Hoefijzerwerpen 

            Reuze Ezelprik            

21.00  Feestavond 

            Playbackshow 

Zondag 9 juni 

13.45  Hoepelen 
            Kaasheffen 
            Stoelendans 
            Spiekersloan 
            Kruiwagenrace met            
                buikschuif parcours 
18.00  Prijsuitreiking 
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Ook dit jaar organiseren wij weer met veel enthousiasme het Zomerfeest  

op  7, 8 en 9 juni. 

De opzet zal echter dit jaar anders zijn als voorgaande jaren. Wij willen u vragen 

de speluitleg bij de verschillende spelen vooraf goed te lezen. 

In het kort betekent dit: 

Voor het eerst zullen we gaan werken met een thema, dat is dit jaar: Holland !

We zullen niet meer in teamverband gaan spelen maar individueel kunnen de 

punten vergaard worden. 

Kinderen 6 t/m 10 jaar kunnen onder begeleiding van hun ouder/verzorger aan 

de meeste spelen deelnemen. 

De opgave kunt u doen op bijgevoegde activiteitenkaart, deze is meebezorgd 

met het boekje. Hierop kunt u aangeven aan welke spelen u mee wilt doen. 

Verderop in dit boekje zullen de verschillende dagen en de invulling daarvan 

beschreven worden. 

Deze kaarten komen wij rond de 13e mei weer bij u ophalen.  

Tevens hebben wij dan de intekenlijst bij ons voor de vrijwillige financiële bijdra-

ge en kunt u zich opgeven voor het schoonmaken van de TT baan. 

Wij hopen wederom op een zonnig, sportief en gezellig Zomerfeest ! 

 

Bestuur Stichting Volksvermaken Anderen 

 

Voorwoord 
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Aanvang  18.45 uur op de Brink 

JEU DE BOULES op de Brink 

 of 

BLOKPIKKEN 

 

SPRINGKUSSEN  voor de jongsten tot 12 jaar 

 

Voor de jeugd van 10 t/m 18 jaar is er ook een activiteit, maar wat blijft nog een 

verrassing ! 

Op de Brink zullen zitjes staan zodat iedereen van de spelen kan genieten. 

 

Aanvang  21.00 uur  

MUZIEK QUIZ (in groepjes van 2 tot 4  personen) 

In groepjes (deze mag u ook zelf samenstellen) kunt u meespelen met de muziek-

quiz. Deelname levert, bij winst, dubbele punten op. 

Aanvang  22.00 uur  

Karaoke,  Open Podium, voor iedereen die wil zingen of muziek wil maken.  

DJ Dave draait lekkere muziek, passend bij het Zomerfeest thema 

Vrijdagavond   “Ontmoeten” 
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Zaterdag “Spelen en feest” 

Aanvang  13.30 uur op de Brink 

KINDERMIDDAG vol met activiteiten voor de jeugd van 0 t/m 12 jaar. 

We bouwen een 8 meter hoge KLIMTOREN op de Brink (met begeleiding). 
 

Met als klap op de vuurpijl om 15.30 uur ANDEREN’S GOT TALENT, in de Herberg 

van Anderen. De kinderen van de basisschool kunnen, net als vorig jaar, hun ta-

lenten inzetten. Alles mag, als het maar op het podium past! 

De hele middag zal de POFFERTJESKRAAM open zijn met GRATIS poffertjes voor 

jong en oud. 

Aanvang 18.45 op de Brink 

OUD HOLLANDS REUZE BLIK GOOIEN, kinderen (6 t/m 10) onder begeleiding. 

HOEFIJZER WERPEN, kinderen (6 t/m 10) onder begeleiding. 

RINGSTEKEN OP DE “FIETS”, deelname vanaf 12 jaar 

REUZE EZEL PRIK, deelname vanaf 12 jaar. 

Op de Brink zullen zitjes staan zodat iedereen van de spelen kan genieten. 

 

Feestavond  

Om 21.00 uur opent de band LEKKER FRIS de feestavond ! Ook dit jaar zal er in de 

pauzes weer een  PLAYBACKSHOW zijn. Het thema is: Hollandse hits !  

 
Deelname voor de playbackshow is vanaf 12 jaar. 
U kunt zich alleen of met een groep aanmelden.   
De punten die verdient worden bij de PLAYBACKSHOW tellen DUBBEL!! 
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Aanvang 13.45 uur op de  Brink 

Toon al uw krachten en behendigheid! De hele middag zullen een KOP VAN JUT en 

een SCHIETTENT aanwezig zijn en wordt de middag muzikaal omlijst door een 

DRAAIORGEL .  

Op de Brink zullen zitjes staan zodat iedereen van de spelen kan genieten. 

De zondag staat in het teken van de meer actieve spelen. 

HOEPELEN, alle leeftijden 

STOELENDANS t/m 11 jaar 

STOELENDANS vanaf 12 jaar  

SPIEKERSLOAN, kinderen (6 t/m 10 jaar) onder begeleiding 

KAZENSPEL, (6 t/m 10) onder begeleiding. 

KRUIWAGENRACE  MET BUIKSCHUIFBAAN.  

Kinderen vanaf 6 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van eigen ouder/ 
verzorger! 

 

Aanvang 18.00 uur 

PRIJSUITREIKING    

Rond 18.00 uur zal de einduitslag bekend worden gemaakt in de Herberg.  Tevens 

worden de door de Herberg van Anderen ter beschikking gestelde bokalen voor de 

Anderen’s Got Talent en Playbackshow uitgereikt. 

Zondagmiddag  “Actie” 
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Spel uitleg  

Dit jaar zijn er geen teams ingedeeld. Iedere inwoner, jong en oud, krijgt een eigen 

opgave kaart. Hierop kunt u aangeven met welke spelen u mee wilt doen.  

Bij spelen waaraan kinderen vanaf 6 jaar mee mogen doen is een van de ouders/ 

verzorgers verplicht om mee te spelen. Het kind mag anders niet deel nemen aan 

de activiteit. Bij de kruiwagenrace mag een kind alleen onder directe begeleiding 

van de eigen ouder/ verzorger deelnemen. 

U kunt bij  de muziekquiz en playbackshow met een groep spelen voor dubbele 

punten. U dient deze groep zelf samen te stellen. Opgave kan op de achterkant van 

de opgave kaart. 

Bij elk spel zal een spelleider aanwezig zijn. 

De behaalde punten worden op zowel uw kaart als op onze scorelijsten geschreven. 

Om mee te dingen voor het eindklassement zult u met minimaal 4 spelen mee 

moeten spelen. 

De spelen worden op vrijdag tegelijk gespeeld. U kunt zich voor 1 spel opgeven. 

Op zaterdag en zondag worden de spelen achter elkaar gespeeld zodat u met diver-

se spelen mee kunt doen. De volgorde van spelen kan wisselen met de volgorde die 

staat aangegeven in het programmaboekje of de opgave kaart. 

Op zaterdagmiddag zal er een poffertjeskraam staan. U bent van harte welkom om 

gratis een portie poffertjes te komen halen. Let wel: kinderen eerst en op = op. 

Op zondagmiddag zal rond 18.00 uur de prijsuitreiking zijn. Evenals voorgaande 

jaren is er een heerlijke slagroomtaart te verdienen welke gedeeld wordt met de 

beste 10 deelnemers.  
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Tegelijk met het ophalen van het opgavenformulier zullen wij 
weer met een intekenlijst bij u langskomen, aangezien het organi-
seren van een zomerfeest een kostbare zaak is en blijft. 

 

Inteken lijsten 











Adverteerders 

Hulde aan de adverteerders 

 Door deze bijdrage kunt u genieten van het  

 Zomerfeest ! 

Aliens Boeketterie 20 Keurslagerij Han Braamskamp 20

Anderhoes 24 Loonbedrijf V.O.F. Gebr. Boer 8

Autobedrijf Rob Boerema 16 Minicamping: Boerderij "Liebe" 34

Autobedrijf Okken 35 Newend Communicatie 17

Boerderij Het Stroomdal 6 Odink Keukens 23

Braams Hovenier 19 Pascal Verhuur 12

C 1000 Abbas 19 Rabobank Noord-Drenthe 22

C 1000 Barelds 14 Rock Dundo Corporation BV 10

Camping Tolhek 30 Schepersmetaal 31

Drenthe Signaal 28 Snackbar Schoapvolte 18

Dries Installatiebedrijf 11 Stal Reinders 32

Droomhotel 't Heinenhoes 4 Stichting Van Boeijen 24

Echte Bakker Pots 14 Streuer Tafels 17

GDS Installatietechniek BV 33 Vinke gelegenheidskleding 31

Gebr. Ridder Natuursteen 30 Warenhuis Brands 14

Groensupply 20 Weco De Hondsrug 10

H. Erkelens 16 Wim Braun 8

Harms Rolde 27 Zorggroep Drenthe 25

Herberg van Anderen 36 ABZ 6

Installatiebedrijf Hofsteenge 31 Plan support 21
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