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Stichting Volksvermaken Anderen 
 
Zomerfeest 

 
Wist u: 
 dat er door meer dan 150 personen is 

gestreden om de dikke slagroomtaart 
 dat de taart uiteindelijk weer is gewonnen 

door het zwarte team 
 dat Harm Dekker dit jaar weer de 

winnende ploegleider was 
 dat de omleidingsroute samenviel met de 

klootschietroute 
 dat daardoor menigeen het bos in werd 

gestuurd 
 dat de playbackshow voor de jeugd 

wederom een groot succes was, 
en dat de allerkleinsten haast niet van het 

podium af wilden 
 dat ook dit jaar de jury het niet 

gemakkelijk had  
 dat Denise, Laura, Robin en Sander 

uiteindelijk hebben gewonnen 
 dat er volgend jaar toch maar weer een 

playbackshow voor de ‘oudjes’ moet 
komen 

 dat afval een ruim begrip is bleek wel 
tijdens de modeshow 

 
 dat wol, plastic, veren, eetbaar afval en 

rietjes vaker voorbij kwamen 
 dat er één blikvanger bij was 
 dat er geen rabarber meer in Anderen is 
 dat hing allemaal bij Geesje aan de rokken  
 dat tijdens de modeshow verborgen 

talenten naar boven kwam 
 dat het Zomerfeest 2 nieuwe toneelspelers 

heeft opgeleverd 
 dat er al 4 kaartjes van de 

ballonnenwedstrijd terug zijn 
 dat ze niet in Duitsland zijn beland 
 dat de uitslag van de ballonnenwedstrijd 

na de zomervakantie bekend wordt 
gemaakt 

 dat Ruud weer een heleboel leuke foto’s 
heeft gemaakt 

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

 dat het Zomerfeest volgend jaar wordt 
gehouden op 8, 9 en 10 juni 



 
Bedankt allemaal!!! 
Het is weer een geslaagd Zomerfeest geworden 
dankzij alle ploegleiders, sponsoren (in welke 
vorm dan ook), alle mensen waarvan we 
spullen hebben geleend, de EHBO en 
natuurlijk alle deelnemers. 
 
Petten: 
We hebben nog niet alle petten terug gekregen. 
Dus heeft u nog een pet thuis, lever deze in bij 
Hilda. 
 
Stratenklootschietavond 
Op 8 september 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 Jos (Nijend). 
 
Hervormde Gemeente Eext, 
Anderen en Eexterzandvoort 
 
Kerkdiensten 
zondag 9 juli. 10.00 uur:   
Ds R. van Til Hogeveen 

zondag 23 juli. 10.00 uur:  
Ds B. Janssens Fennema.  

zondag 30 juli 19.00 uur:  
Groninger dienst ’s avonds Ds Struif 
Oosterwolde 

zondag 6 aug 10.00 uur:  
Mvr Kruize van Dam, Annen 
 
Aanspreekpunt voor een begrafenis of 
crematie is de heer R. Speulman, Keukenhof 
22 te Eext, tel. 263169 
Of voor pastorale zorg Ds B. Janssens 
Fennema te Hooghalen tel 0593-592427 
 

Kerkbalans 
Binnenkort komen wij weer bij u langs met de 
papieren voor de actie kerkbalans. 
Het formulier worden na een paar dagen weer 
bij u opgehaald. 
 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. 
Anderen. 
 
Opheffing afdeling Anderen 
Op de extra algemene ledenvergadering is 
besloten om de afdeling Anderen per 31 dec 
2006 op te heffen. 
 
Het coördineren van de collectes blijft Jannie 
Liebe doen. 
  
Oud papier  
Het oud papier wordt zaterdag 8 juli 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
K. Albers en B.. van Baal 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten 
Anderen 
De aangekondigde speurtocht van 8 juli a.s. 
gaat niet door wegens gebrek aan deelname. 
 
Commissie Jeugdactiviteiten Anderen 
Coba, Marjan, Lucy, Jantje 
 
 
Stichting Historie Anderen. 
 
De nieuwe d.v.d. van de SHA is 
gereedgekomen . De titel van dit tweede deel 
is: 
De voorgeschiedenis van het dorp Anderen.  
Deze kwam tot stand in samenwerking met de 
heer Jan Rabs te Assen. De inhoud van deze 
d.v.d.: 
De om het dorp gevonden fossielen en stenen 
werktuigen. Zij vertellen het verhaal van de 
doorlopende aanwezigheid van mensen in onze 
omgeving. 
Langs deze weg willen wij alle medewerkers 
aan dit deel bedanken. Het lijkt zo 
langzamerhand wel dagelijkse routine te 
worden, zo ontspannen en spontaan vertelden 
zij hun verhaal voor de camera.  
Evenals de voorgaande delen is ook deze d.v.d. 
te bestellen bij de SHA voor 10 euro per stuk. 
Eventueel ook als video voor dezelfde prijs. 
Omdat rust roest zijn wij al weer druk bezig 
met de volgende d.v.d. Dit deel gaat alleen 



maar over huis Hagenend 3 en geeft een 
neerslag van de honderden opnames die wij 
tijdens de restauratie hebben gemaakt. U kunt 
alvast reserveren! 
Ook zijn  er plannen om de 
bewoningsgeschiedenis van Anderen, het 
tweede deel van het in 1998 uitgegeven boek 
“Anderen, het dorp van de Moeshappers”, bij 
te werken en opnieuw uit te geven, mits 
daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Dit 
houdt in dat er ook weer vele nieuwe foto’s 
van de huizen zullen worden gemaakt, want 
ook daaraan is nogal een en ander gewijzigd. 
Wij hebben ook plannen om setjes 
ansichtkaarten van het dorp uit te geven. 
Daarom zult u cameraman Geert van Veen 
weer regelmatig door het dorp zien gaan. 
Dan het volgende punt: de 
gebruiksvoorwerpen en documenten die ons 
van alle kanten toestromen vinden hun plaats 
in de regelmatig gewijzigde opstelling in onze 
vitrine in Oes Stee. Mocht u daardoor worden 
gestimuleerd ons ook bepaalde zaken te te 
doen toekomen: graag! Weggooien kan altijd 
nog. Zaken van onze tijd zijn over enige tijd 
ook geschiedenis geworden.  
Dat vele inwoners ons werk waarderen blijkt 
wel uit het feit dat zich nog steeds nieuwe 
donateurs aanmelden. Sommige daarvan 
bedenken ons met een hogere donatie dan de 
jaarlijkse 5 euro. Wij stellen dit enorm op prijs, 
want het geeft ons de stimulans om verder te 
gaan op de ingeslagen weg.  
Ons dorparchief is op aanvraag te raadplegen. 
Maak daartoe een afspraak met Age Stiksma. 
Dat gebeurt nu ook wel, zelfs door gasten van 
de campings in ons dorp, die op de een of 
andere wijze een (verre) binding met het dorp 
hebben. Wat dacht u bijvoorbeeld van nazaten 
van de familie Hofsteenge, welke reeds rond 
1680 het dorp verlieten, maar die toch wilden 
weten hoe het met hun wortels binnen Anderen 
zat! 

 
Informatie  gevraagd  
 
Wie kan de Stichting Historie Anderen 
informatie verstrekken over deze foto. Het is 
een zeer bijzondere foto, want ringsteken op de 
motor is zeer uniek. Het is niet duidelijk waar 
dit evenement heeft plaatsgevonden, noch in 

welk jaar. De kans is vrij groot dat het niets 
met het dorp Anderen heeft te maken. Wij 
hebben getracht herkenningspunten te vinden, 
maar dat is niet gelukt. De foto is afkomstig uit 
de familie Docter, welke ruim 100 jaar in 
Anderen heeft gewoond, o.m. op de 
boerderijen 't Loeg 5 en Nijend 4. Later is deze 
tak vertrokken naar de omgeving Noordlaren 
en Eelde, en het is dus mogelijk dat de foto 
daar is genomen. Wij zijn benieuwd naar 
eventuele reacties! 
 


