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Boermarke Anderen 
 
De dagtocht van Boermarke Anderen gaat dit 
jaar naar Duitsland, vlak over de grens, op 
dinsdag 30 juli a.s.. Het programma is als 
volgt: koffie met gebak in Sögel, de lunch + 
bezichtiging bij Berentzenhof proeflokaal.  
‘s Middags volgt dan een bezoek aan de 
magneetzweeftrein in Lathen. Het afsluitende 
diner bij Venneman in Lehrte. 
Vertrek: 7.45 uur 
Terug : rond 21 uur 
Kosten: 45,- euro p.p. 
 
Opgave voor 15 juli bij: 
L.Roede tel. 241898 
F. Uildriks tel. 241970 
 
 
Sport en Speldag. 
 
Na een geslaagd zomerfeest, staat de jaarlijkse 
sport-en speldag op het programma. 
Noteer de datum! Zondag 18 augustus. 
Het programma voor deze sportieve zondag is 
als volgt: 
Om 9.45 uur wordt begonnen met het 
stratenvolleybal en vanaf ca. 13.00 uur de 
spelletjes voor jong en oud. Aansluitend aan 
deze spelletjes wordt de finale van het 
volleybaltoernooi gespeeld. 
 
 
Drentse Fiets Vierdaagse 
 
Op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 
juli zal de Rijwiel Vierdaagse-karavaan weer 
door Anderen komen. Het vertrek voor de 40 
km. tocht is tussen 8.00 – 10.30 uur in Assen. 
De verwachting is dat de eersten rond 9.00 uur 
in Anderen bij de stempelpost zijn. 
 
 

 
 
De verenigingen hebben al het nodige overleg 
gehad en zijn druk met de voorbereidingen.  
Dorpsbelangen, CVV, de toneelvereniging, 
Kleuvenveen, de Stroomdal Express en de 
Plattelandsvrouwen laten o.a. de cavia’s weer 
rennen, het rad van fortuin draaien, blokken 
dienen gepikt te worden en negerzoenen 
vliegen als het goed is door de lucht. 
 
Het thema van de F4D die door de gemeente 
Aa en Hunze gaat, is “In het spoor van de 
hunebedbouwers”. In Anderen is in dit kader 
een keiengids aanwezig, wordt de 
archeologiepas uitgedeeld, wordt de Anderense 
geschiedenis belicht en zal Martijn Asberger, 
van het hunebedproject “Gathering Stones” 
demonstreren hoe zware stenen verplaatst 
werden. 
Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind 
en worden het geslaagde dagen. Tot bij de F4D  
 

Namens alle verenigingen en de Auberge, 
Peter ter Braak. 

 
 
Gevonden Voorwerp 
 
Tijdens het Zomerfeest is er een zwart fleece-
jack met capuchon blijven liggen. 
Dit jack is af te halen bij Jeanette Brunsting 
Nijend 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magic Schoolbus. 
 
Beste Kniepertjesbakkers van Anderen, 
 
Langs deze weg wil ik, namens het bestuur van 
de Stichting Stroomdal Express/Magic 
Schoolbus, alle bakkers van Anderen van harte 
bedanken voor de geweldige inzet van 
afgelopen maandag, dinsdag en woensdag. 
In zeer korte tijd (3 dagdelen) zijn er weer 
duizenden kniepertjes gebakken. 
Een ieder zal het met mij eens zijn dat dit geen 
eenvoudige opgave was, gezien de bijzonder 
hoge temperaturen gedurende deze dagen. 
Desondanks hebben jullie, bakkers van 
Anderen, het hoofd koel gehouden en een 
bijzondere prestatie geleverd. 

 
 
Dat er maar veel verkocht mogen worden. 
Uiteindelijk komt de opbrengst het totale dorp 
ten goede. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 
Jantje en Tinus Knijp. Bedankt voor de 
geweldige verzorging tijdens het bakken en het 
beschikbaar stellen van de ruimte. 
Ook willen we Bakkerij Pots en Jos Fehrman 
bedanken voor het leveren van het deeg (geen 
gedraai meer van balletjes maar keurig 
aangeleverde strengen) en bakjes (met gratis 
reclame voor Jos zelf) ! 

Allemaal hartstikke bedankt ! 
Hans Onstein. 

 

 
 
Tineke Post geconcentreerd op weg naar de finish 
bij de skelter race 
 
 

 
De hindernisbaan zorgt voor team spirit 
 
 
 
 

Straten-klootschiet-wedstrijd 
 
Vrijdag 9 augustus a.s. organiseren wij een straten-klootschiet-wedstrijd. Om 19 uur zal er worden 
gestart vanaf Auberge St. Hubert. Wij zullen bij u langs komen voor de opgave. Natuurlijk kunt u zich 
ook zelf opgeven bij een van de bestuursleden via het opgavestrookje.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPGAVE VOOR STRATEN-KLOOTSCHIET-WEDSTRIJD VRIJDAG 9 AUGUSTUS 
(graag inleveren voor 2 augustus bij een van de bestuursleden van de CVV) 

 
NAAM:  ………………………………………………………………… 
 
ADRES:  ……………………………………………………………….. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Het Moesblad 
 
 
 
 
 
 
Mede dankzij het mooie weer is het 
zomerfeest van 14, 15 en 16 juni wederom 
een groot succes geworden. Het hele 
weekend werd gestreden door meer dan 150 
mensen, jong en oud, verdeeld in 6 team’s, 
om de felbegeerde “dikke toarte”.  
 
De team’s stonden er dit jaar gekleurd op; de 
petjes, aangeboden door Jan Henk Hommes, 
maakten dat een ieder kon zien wie tot zijn 
team behoorde. Voor de ploegleiders was het 
ook dit jaar weer een drukte van belang. Er is 
heel wat ronselwerk aan vooraf gegaan, 
voordat voor alle onderdelen het gewenste 
aantal deelnemers aan de start kon verschijnen.  

Zelfs oud-inwoners werden ingeschakeld. Het 
heeft sommige ploegleiders misschien een 
slapeloze nacht opgeleverd, maar ze hebben 
alle zes prima hun werk gedaan. Goed werk!! 
Bedankt voor jullie inzet!! 
 
De uiteindelijke winnaar van de zeskamp was 
team WIT van ploegleider Gerald v/d Sluys. 
Ondanks dat hij het geplande 3-daagse 
trainingskamp niet heeft laten doorgaan, heeft 
hij zijn ploeg nog zodanig weten te motiveren 
dat zij zondagavond met de wisselbeker, en 
nog belangrijker, met de taart er vandoor 
gingen. Gefelicitaart team WIT!! 

 
Het winnende team bestond uit: 
Marjet Hogenelst Harm Dekker  Willem Speulman (jr) Arjen Hogenelst 
Egbert Regien  Boudewijn van Baal Reinder Lesschen (jr) Trudy Boelens 
Margriet Koops  Fennie Knijp  Henriette Boerma Geesje Speulman 
Marian Pieters  Ria Luttenberg  Jeanette Brunsting Gerald vd Sluys 
Trijntje Reinders Hennie Oostra  Geertje Meinders Freerk Hollander 
Lieke Onstein  Toon Albers  Marjan vd Berg  Jans Jobing 
Leendert Erkelens Geertje Erkelens Irma Greveling 
 
Kinderen waren fantastisch 
 
De kinderen van Anderen hebben genoten van 
de goochelshow van Mister Magic. De sfeer 
zat er goed in en vooral toen de koekjes 
moesten worden gemaakt waren er twee 
vrijwilligers. Jos Albers en Denise Boer 
hebben de goochelaar goed geholpen. 
 
De kleurplatenwedstrijd is gewonnen door 
Lianne Ridder. 
 
De Mini Playback show is ook dit jaar weer 
een groot succes geworden. Met een prachtig 
optreden won Pipi Langkous de wedstrijd. 
Door deze overwinning scoorde Lieke Onstein 
12 pnt voor team wit en had daarmee een 
belangrijk aandeel in de zege van haar team. 
 

 
 
De andere goede deelnemers aan de show 
waren: Djoeke Ardon, Luke Lesschen, 
Kimberley van der Es, Laura van der Es en 
Judith Hogenelst.  
 
Petjes 
 
We hebben trouwens nog steeds niet alle petjes 
terug gekregen. Van alle kleuren missen we 
nog minstens vijf. Ook hebben we gezien dat 
een aantal mensen, ondanks dat we 
nadrukkelijk hadden gezegd dat we ze volgend 
jaar ook weer wilden gebruiken, de petjes 
hebben beschreven. Zonde!!! Dus heeft u nog 
een petje thuis, lever het in bij een van ons. 
 



Zaterdagavond: Showtime !! 
 
Op zaterdagavond begon de quiz later dan 
gepland. Oorzaak van de vertraging was de 
fanatieke strijd eerder die avond tijdens het 
klaverjassen en het kruisjassen. Overigens is 
het ingenieuze druksysteem bij de quiz 
uitgedacht en gemaakt door “techneut” Ielke. 
Heel wat vrije uurtjes zijn in het vervaardigen 
van dit inventief stukje techniek gaan zitten. 
Vooral het creatief gebruiken van diepvries 
doosjes is menigeen opgevallen.  
 
Hoogtepunt van de avond was de 
Playbackshow. Zes acts kwamen op de 
planken, en alle zes waren goed genoeg om bij 
Hennie Huisman op te treden.  

Winnaars werden Trijnie, Marjan en Simone 
met hun vertolking van “Ademloos” van 
Linda, Roos en Jessica. De “loverboy” bij deze 
act was Riekus Raven. Door het hoge niveau 
van de optredens wordt dit onderdeel van het 
zomerfeest zeker geprolongeerd, en men kan 
nu al vast gaan nadenken over de acts voor 
volgend jaar. 
 
Zomerfeest 2003. 
 
Ook volgend jaar zal er weer een Zomerfeest 
worden georganiseerd. De datum van het 
“spektakel van Anderen” zal zo spoedig 
mogelijk door de C.V.V. bekend worden 
gemaakt. 

 
De Uitslagen: Sumo Worstelen 
 
1e wit van Gerald v/d Sluys 133 pnt Gebleken is dat er in Anderen een paar sterke 
2e zwart van Heerko Koops 125 pnt worstelaars rondopen. Maar de slimste is wel 
3e rood van Geertje Pieters 101 pnt Geertje Enting, die Jans Jobing door prima 
4e geel van Paul Kloek   98 pnt “hangwerk” verleidde om als eerste buiten de 
5e groen van Saskia Remmerswaal   95 pnt mat te stappen, en zo de wedstrijd op haar 
6e blauw van Jan Kemker   86 pnt naam wist te schrijven. 

 
 WIT ZWART ROOD GEEL GROEN BLAUW
Klootschieten 6 10 12 2 8 8 (joker) 
Koersbal 8 6 2 11 4 11 
Playback (8-16 jr) 12 3 10 7 14 (joker) 3 
Reuze sjoelbak 11 4 2 6 11 8 
Kaarten 12 8 6 10 4 2 
Trekker drukken 12 20 (joker) 8 2 4 6 
Hooivork darten 8 12 2 6 4 10 
Quiz 8 6 3 12 10 3 
Playback (> 16 jr) 16 (joker) 12 20 (joker) 2 6 4 
Sumo worstelen 10 12 2 4 6 8 
Was ophangen 8 2 4 22 (joker) 6 11 
Skelterrace 12 6 10 4 8 2 
Skilopen 2 12 10 8 4 6 
Behendigheidsparcours 8 12 10 2 6 4 
TOTAAL 133 125 101 98 95 86 
 
Geen van de teams heeft het maximum aantal punten gescoord met de joker. 
 
Bedankt Allemaal !! 
 
Een geslaagd Zomerfeest  kan niet tot stand komen zonder de medewerking van het grote aantal 
deelnemers, een grote groep vrijwilligers, de “caféhouders”, sponsors (lijst en advertenties), mensen 
waarvan we iets mochten lenen, EHBO enz.    ALLEMAAL VRIENDELIJK BEDANKT !! 


