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HALLO DORPSGENOTEN~!! ! !!!! 

Hier zijn we dan weer met ons enigste echte informatiebulletin over de 
inmiddels zeer geroemde ANNER Sport- en ~pelweek. Nog eventjes en het is weer 
meandoq ~n dan z~l een lawine van aktiviteiten Annen overspoelen . En net 
als vorig janr sporten we mee of s~elen we mee of feesten we mee ! !! 

En mocht het zo zijn dnt U het lnatste jaar in Annen bent komen wonen , dan 
hebt U nu een unieke kans om flink ingebargerd te raken in de Anner gemeen
schap en volop de fantastische sfeer te proeven die er in dit dorp leeft , n . l . 
heel eenvoudig door MEE TE DOEN ~!! 

Via dit informatiebulletin houden we U Vnr da~ tot dag op de hoogte over 
het wel en wee van o. a . de zevenkampploegen, die vanaf manndag de hele week in' 
touw zullen zijn om voor hun buurten de nodige puntjes te vergaren . Dat U dit 
dagelijkse verGlag iedere dag in Uw krant zult vinden, hebben we te danken aan 
de sportieve bezorgers van de MiJerse dagbladen, die hun medewerkèng hiervoor 
cok dit jaar weer spontaan ~aven . (4ulde!) 

Maar niet alleen ce zevenkampploegen zullen WlJ aandachtig volgen . Ook 
andere zaken, buitennissigheden en buitensporigheden zullen wij haarscherp pre
beren te volgen om vervolgens oit oreedspr~kerig aan onze mededorpsgenoten door 
te geven . DRArom .••• . • let op Uw dAgblad . Wellicht treft U er maandag al een 
prachtige dorpse roddel in aan of een zeer onverwachte sportieve oebeurtenis . 

Nst als het vorig jaar wordt de redaktie weer gevormd door het duo Dik en 
Dun . HelAas is Dik tot en met wo8rndag AfweziQ en zal Dun rlus moeten proberen 
U in zijn eentje te vermaken en te informere~ . 

Tot maandag dus, wanneer U het 2e informatiebulletin in Uw dagblad zult 
anntreffen ~! ~ !! 

•.• • • •• en Dun'' 
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V A N A V 0 N 0 OPENING 
SPORT EN SPELWEEK 1979 

LET OP DE MUZIEKKORPSEN !!!!!!!!! 

VERTREK 18 . 45 UUR VANAF ERKELENS !!!!!!!!!! 

En als U de knrpsen (Orenthin~ en TOGIDO) ziet en haart marcheren, is 
ndertussen in cafetaria Albert Dkken de spanning al te snijden . Me t de bekende 

gedempte stemmen worden daar de resultaten van de biljartzevenkampers (vanaf 17 u) 

~sproken . Diverse cracks van 't vorig jaar zijn weer ~resent en we zijn beni euwd 
of ploeg Eissas via crack Jan de Jonge (89 caramboles in 20 beurten) weer zo'n da
terende 7 punten in de wacht zal slepen als 't vorig jaar . Oe enigste ploeg die 
ait geweld een klein beetje bij Kon benen, was ploeg Vos . 

Maar niet alleen de bilj2rtzavenkampers zijn vnnavand in akt i e , natuur
ijk is er ook veel belangstelling voor de volgende onderdel~n : 

19 . 45 u : Demonstratie Rij en Springvereniging "Cavalan" 
±19 . lq u : O~ening Sport- en spelweek 1979 met medewerking van de spart

vrouw , sportman of spartploeg van het jaar van Annen . 
En vanaf 21 . 00 u kun~ U kiezer of regelmatig heen en weer lopen van de 

emonstatie van de sportvereniging GvA in onze prachtige sporthal en/of naar de 
damzevenkampers, die in 't prachtige Dorpshuis hun beste schijfje vaar zullen 
rctten om hun ploeg aan een ereplaats te helpen . 't Vnrig jnar W8S dat ploeg Vos 7 

die van de maxima~l te behalen punten (30) er 't liefst 26 in de wacht sleepte, 
et de ploeg van M~nnega op een uits t ekende 2e pla~ts . Voor ploeg Vos zullen ook 

ü t jaar weer de cracks Piet I..Lieyer en Jan Kuipers uitkomen , zodat deze ploeg op 
dit damonderdeel weer favouriet is. 

Na de sport nRtuurlijk nog even feestelijk uit naür onze plaatselijke 
horecabedrijven, die ook dit jaar weer hun uit~rste best hebben gedaan om na de 
tnspanning te zorgen voor de broodnodige ontspanning . Hebt U trouuns al gehoord 
äat onze jonge en zeer vitale vaarzitter vsn de commissie Oorpsbel~ngen het deze 

eek zo druk heeft, dnt hij zijn echtgenote en kinderen naar 't buitenland heeft 
estuurd????? Kan die deze week even de bloemetjes buiten zetten c . q . blommen 

binnenhalen !!!! 
TOT VANAVOND ~!!!! ~r 

.s . Oe redaktie is weer comoleetJ want Dik is terug, zodat Dun het niet meer 
alleen hoeft te doen . Waaro~ kwam Di~ vervroegd weer terug????? 't Ja, wat 
is het leven zonder onze sport- on srelweek ! !!! 



en SPEL '7~ 
DE KOP IS ER AF !!!! 

PLJEG VOS AAN DE LEI"ING ~!!!!! 

VA!\JAVONO DE FIETSORIEfHERHJGSRIT! -, 

Glundere~c staaten de biljarters van de Molenakkers en overige toeqe
voegde straten de deuren van caf~tariA Okken uit . ~et 7 punten konden ze zich 
terecht trots voelen . Vooral ~e ~~cntige oiljartexplosie van Mans Zwiers bracht 
ploeg Wortelboer oe overwinning, terwijl deze ploeg in Harm Buutka~p ook oen 
zeer sterk spelenes 2e man had . 

Vervolg8ns konden de zevenkampars in het Dorpshuis hun hart ophalen . 
In een zeer sfeervollH za~l was het net als vorig jaar de sterke ploeg van 
Freddy Vos, di8 de eerste plaats en dus 7 penten wist te behalen . Bijzon~er 

verrassend was echter de prestatie van ploeg Wiersma oie evenveel punten als 
de Annerstreek- Zuidlaarderwegdammers wist te behalen en dus ook 7 punten be-
haalde . ' 

Maar tussen he t biljart8n en dammen door was er weer een sfeervolle n
pening op de Drink, ~aarbij helaas een ongeval tijdens de rijdemonstratie een 
schaduw over dit ono3rdeel wierp . Wij nopen ~an harte dat Hlles nog d8ni; ~ee 
zal vallen . 

4. ploog EissGs 
plooo Dijkemg 

5 . ploeg Wiersma 
ploeg ~lennega 

STAND KLASSEMENT NA 2 

7 punten 
6 puntr.m 
5 puntGn 
4 puntton 
4 punten 
2 ounten 
2 punten 

Of.DE>:WELEfll : 
13 punt8n 
11 punten 

9 punten 

."et 

!Jiersma 7 punten 
Vos 7 punten 
Mennega 5 purten 
Wortolboer 4 punten 
Vel dkamn 3 punten 
Eisses 2 punten 
Dijkerna 1 punt 

Dik en Dun 
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FIETSORIENTERINGSRIT ZEER GESLAAGD I I I I I ..... 
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VERSCHUIVINGE~ I~ STAND VAN OE PLOEGEN ~!~!! ~ 

Nog nooit ·waren er zoveel deelnemers en deelnée~sters aan de fietsoriën
teringsrit (286) . Aa~ sommige gezichten was na afloop ooK wel duidelijk te zien 
dat er wel eens wat vaker gefietst ~acht worden. ra~r Allen wAren het ar over 
eens, dat het een prachtige tocht was geweest door fraaie stukjes natuur . Bij 

e 12 tot 16 jarigen werd gewonnen door Peter Koekoek en Lucas Niemeyer ~ Bij do 
ouderen waren hr . en mevr . Hoogerman de fietssterren van de avnnd. 

In de ploege~stand kwamen duidelijke verschuivingen, zorlat we een inte
·essante verdere week tegemoet kunnen zien . Oe ploegen uitslag bij het fietsen 
werd: 
1 . Ploeg Wortelboer 7 punten 

Ploeg Dijkerna 6 punten 
• Ploeg Wiersma 5 punten 

Ploeg Eissas 4 punten 
rloeg Veldkamp 3 punten 
Plóeg Mennaga 2 punten 
Ploeg Vos 2 punten 

3 ONOEROELEN (Biljarten, dammen en fiotsen) : 
Ploeg Wortelboer 18 punten 
Ploe~ Wiersma 14 punten 
Ploeg Vos 13 punten 

• Ploeg Oijke~a ll punten 
Ploeg Veldkamp 11 punten 
Ploeg Eissas 10 punten 
Ploeg Mennaga 9 punten 

WAAR MOET U BESLIST NAAR TOE?????? 

Ploeg Vos kon hier zijn le plaats niet 
vasthouden en duikelde naar.een derde 
pla~ts . Evenals andure jaren doet de plee~ 
Wortelboer het tot dusver ui tstekel1d 7 te:--· 
wijl de ploeg van captain Wiers~a zeer ver
rassend uit de hoek komt, gezien de wat ma
gere resultaten van voriqe jaren . Dijkerna 
kon de rode lanta?.rn overdragen, maar al 
met ~1 is er nog sprake vnn oen behoorlij~ 
gt:jrang. 

~el,vandaag (woensdag) is nat het sjaelen voor 60+ers en de s~clletjes in 't 
~embad voor lagere school en kleuterschool . Direkt n8 da srollotjes strnatto

Kenen aan de ~olden . 
Oan 's avonds de opening van oe kermis en ce altijd zeer gezellige braderie met 
~eze keer 35 standhouders . De wuzikale omlijsting wordt verzorgd door de ''Elan
dar Kapel" en oe zeer bekenrle cnnferanciur Pierre Cnoops. Na aflnop natuurlijk 
weer ~ogelijkheden voor een gezellig feest met gevarienrde dnnsmuziek . Wist U 
~rouwens dat er eP.n nieuw feestgebruik in nnntocht schijnt ts zijn??? Het ver
schijnen in een min of meer exotischP. gewaad lijkt - zij het nnrzolend - inge
voerd te wordRn. Of het navolging zal vinden is nog niet duidulijk, want zover 
:onden wij niet in de toekomst kijken . 
LET OP DE 0 0 N 0 ER 0 AG (HEMELVAARTSDAG)~! ! ~! 

Oaze dag biedt J n . l . ~en overvloed ann sport1evo cn/of sportief lijkende eve
lementen . Het begi.,t 's morgens on 9 uur al met rle tenniswenstrijden (voor plo ... 
gen) . Om 10 uur start aan de Nieuwe Dijk (bij do firma ~oossien achteruit) de 
tiutocross . 5nec~al~ aandactlt wordt gevraagd voor de SUPER KEVErKLASSE waarin 
ijna alle plaatselijke grootheden ann de start verschijnen n.l . Dolle Jan (ooK 

wei bekend als Jan Braams de aannemer), Woeste Harm {als rostbodfl Buutka~"p een 
zoor gewnrdeerde verschijning), Ruige Kees (~uestal beleefd aan~esproken al~ 

ijnRcP.r Verspuy), Eenzame Hdrry (in vele kringen bekend als voorzitter Hensen) 
fi natuurlijk Lange Jan (vooral deze week veel genoemd: Erkolens) . Dat belooft 

spektakel. 

'· 

aRr het donderdagsoektakel aa~t 's ~iddags verder. met de VOLKSSPELCru op de Brjïk, 
Iedereen kan hier aBn meenoen 1 mot in achtneming van bepa~lde l8eftijdsindelin
gen . Onner ancere zijn er priksledewedstrijden, snelwand2len voor paren, koep
~teken, buik-bal-buik voor paren, z~kslaan, touwt~ekk2n (7 Qloegen hebben in
,±JeschrevEn, waararder weer de z'ser gevl'aesde brandweerploeg), stoeltjesdansen...-



oa~rna~st is er noa d~ estafette voor d8 ploogsn V3n het Darnssne~ on ook 
vn"Jr de r:;},._'J~t::.f.i ~c, bt.t:iiii(J~~ts-t:.:-_i:::l. 1Jonr dit l<"~öts.t.e · ~""1 tnr -ook Vrije deel-
n'"'ne -roctr.l.'\'j* ~'"'~ ~ •· ~.~. · ~ ~ , \, l ~ .. ,, I • , 
Donderdnga-von;j. .. ..J~on r.lu ~<ti.Vi tsi ~l !")· iferolantst ne...,r de spart .... al en h8t to-
ne~l v·n zaal EÁ~elP-ns . In laatstgenocmdc·zo~l vindt dan ~eEl-I van-de disco 
talent njacnt_pl ~ts . Ju hebOtn al horen fluist~ren dat de Ann8r "Hendrik Ha
v~;;rkamp" CP echte·schijnt te GVertreffen . 
In dE spcr~häl ·begint ·om "18 . 00 ·ü ook ueP hoogtl;punt V"'n de WEH.::k, wonneer de 
?.ev'èn Armer plo8gE.n elk'Jnr mat d<;Jmestenrrs ga'Jn bestrijden in de ëdi:J l e .hRnri
bnlsnort . Dat kon wel et,ns een ui tvE:Jrkocht "huis " bt·JtGkonun . 
Het norste dael van h8t H~ndbalprogrammA luidt als volgt : 
lr rondE: Ploeg Wiersma - Ploeg Eissus 
2e ron~ ~ Ploeg Veldkanp - Pl~Lg Uijke a 
3e ronde: Plo~c Vos - Floeg Wort lb r 

Ploeg MGnn~ga lootte een zog n anc "sta2nd nummer ~ 

De weds~rijden duren 1 x 20 minutan . · 

Tot sl t van dit uitvoPrig8 bulletin zijn wo U nog 8Rn dAmuitslag schuldig . 
Beh;lve voor de nloegen werdLn er ook slmultolnwEBstriiden gospeel d. 08aräan 
w8ren ook prijzen verbond~n . De uitslAg wBrd : · · 
1 . J.n DijkernA 2 . Tinus Ste~nbtrq8n 3 . qrFnd Do8rlens 
Bij dit vrij-a~~men waagde zich slechts 1 dAmo in de strijd . Truus Radema
k8r bood si~ulta?.nqever Oost~rhof l~ngcr t~gunstrnd, don on de tribune ver
wacht was, waara•r de conclusie VGrbonden kan word8n d1t ze het dus keurig 
deed . 

U ziet hpt : . . . .....• EG~ PRAChTIG PROG~AMr'A li ;. oo U te wacht..,n . Ka,., -nee
don of koP v-n Uw bel~ngstellinu blijk nevlr ~!! Baiden worden zeer ge
wa·rdFerd , voorHl door dL leden van Com~issi~ orpsbel~ngcn, die - zoals U 
zult.kunnun' bugrijpen uren en urt:n en ur~n jn touw zijn om <llles in goede 
b<men te l!ilidan . 

o' A A Fl 0 M A L L E E i\J A L 

T 0 T Z I E 8 I J V E L t V A i\J 0 E Z E 

S P E K T A K E L S r 1J r< r\' E r; - I I I t I t•t .. . .. .. 

Dik en Dun 
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P L 0 E G WI ER S"VJA I !\! 1 I I • . . . 
Vergeleken met hst vorig jaar, is hut w~t de weersomstandigheden bet r eft , maar 

eel ~agertjes . De spelletjes in het zwembad voor rl8 lagere school en de kleu
~erscholen· ~erd~n voor ee~ deel in derogen afgewerkt , het vrij straattekGnen kon 
niet doorgaan en het ploegBrstraattsk nsn moest in zaal Erkelens worden afgewerkt . 

C.t= 1•raderie .trof het nog niet eens zo g~k . Die trof net erm redelijk droge pe
riode , net als trou~ens de tennis op donderdag~orgen en de autocross . Maar dondEr

agmiddag moest voor hot eerst in de geschiedenis VR~ GG Annër sport en spelweek 
et volksspelg8dL:Jeltc worden nfgel:=Jst, net nls trouwLns de estafett B v~or de P.loe-

~ . ' . .. -·· ~--·· --
gen . De bromfiatstrial kon ~~n 1t begin van de widdag ~og net doorgaan . Het vrije 
+rialrijden ging no~ rloor ma r al i ~ o_n Flink druipende regon . Al met al een gro
te teleurstalling voor het organisa tiecor1mi t~:w 1 ~ant er w2ren weer vele urer' be
steed aen npbouwBn·en voorbereiden . ~nar ....•• ze gaan·door ~!!! Wat verschrve~ 
kon w~~den , werd vsrschoven on zo kan commissie Dorrsbelan1en U vanda~g en zater

ag nog wee~ een p~acht prograw.rra aanbiEden , ~3dr na~rov2r straks . Nu eErst 8an 
overzicht ~an d~ resultaten v~n GoErsrlAq en don3eFd3g : 

JOELEN : De "oudjes doden het weer bPst . In wrdprol"l een gczolligG sfeer. werd a~. 
anetiek om de punte~ gestrPdPn . Co ploeg Wiors~a met rle Hr . en movr . Beukinga 

was ~erkelijK formidab 1 s~erk en veroverdEn de 7 punt n . Ploeg Vos (revr . Uessels 
n '"'"' vr . Kl:.~k8r~) pakten P"ll z .... er JOe. ie 2e plc..: ~ts f"'n r'lm c Dijkcna (m-;t rr vr . 
rietjB Eling- Klotöf Pn Harrranna Oijkema- St.1drron) wor'jLn 3E:.: . De h.oogs te score in 

1 aartij werd bchJald door H8rdrik Dosterwijk (111) vun pincq Veldkamp . 
TRri;TTEKENEN: Doo r ce r gen Wërder Die wedstrijden verpl~1tst naar zaal Erk~lens . 
p gro vezP-lrlaatborden cre~urden ne o.alne~endo kindaren hee: fra~ie tekon~n

oen . Als onderwerp was opgeg811Lm "Ontl er do hOQ\;l · bomPn" . HP.t qehele Anner. dorps la-
ven '.J.erd uitgebeeld, vun rustieke lëmdschappcn t/m alle bedrijvigheden van n . a . 
port en spel, kornis, zaa~e~ en oogst~r' enz . en z. Oe jury was vrij eenstemmiJ· 1~ 

haar o~rd8el . Ploeg Wortelboer (Erik Drent , Greetju Okk~n . Henk 9raams, Agnes 
Fioder) en du ploeg var1 Wiersma (Wilma Bru~mer , Saski9 Uiersma, Otto Kluiving en 

an Kuipers) doelden do le plaats ~et dus i8ner 7 puntF n . . 
TEfur~rsSE!\l : Oe tennissei's/sters bagurmen hun wr.:dstri jde,... in en heerlijk zonnetje , 
e~ - as 81 sn ~l verdweer . foch ble f ngt nood tennis~e=r er. ds lefhebbers 
~onoen darook a(n~etan van enkel~ fr~~ie 3artijen , terwiil daarn~~st er weer een 
gezelligL sfeer heerste in het clubhuis . •t Word~ e~ntonig, maar ook hic~ qingen 
de 7 punten naar d~ ploeg van Wierswd . Zas punten cing[n na~r plo~~ Eisses sn de 

punten gingen na~r V~Iák2~p . 

AUTOCROSS: Deze wods~rij1cn begorn~n om 10 uur on rlG niEuwe baan V8n ARTA . H~~ 
ubliek w~s in zeer grote get~lo gekomGn ,. wanrschijnlijk vooral om de prominen
enrac e te zien . DezP. wods tri jrJ 1:.1erri gnwonn~:::n door nud ""3utocrossE?r Jon Erkelcns . 
et bier wordt rlus zJterd2g2vond srg goed . Bij da stnrt van dP super keverklas

so kon je de ambtena~r onmiddellijk hurkenn n en Har~ Buutk~m~ stnrttl ePn hal
R ranch .. later . OnzE burw .... meestt r Qt3bruikte do b;:=Jnn zr.1Jel links als rechts 1 ter

u.:ij l Har:ry i-lonson een gedael tP van de race oen wel zoLor i'lfwachYënau ho.udino aan
nam . De ~ie~ nklnssc werd qewon~ n door Jacky (Icks) ~~it . De keverklasse w~s 
en sp~nn nee a r.~ele cmh<=>id, di .... ui tein'Jclijk _2rd •"e onncn docr Pi t Ba r . 
RJrFIETST~IAL : Even~ls vorig ja8r w s r w~ r ee~ fra i pnrcours uitgezet . De 
~oeilijkhsidsgraad was 11recios juist gokozen, en je mo~st toch echt Wbl wat la
tGn zier. o- mut weinig punten (dit war n strnfptJnten) uit ~P strijd t8 komen . 

r d_rik de JongP (Flo~g Ei~ses) ree" .... rg knnp . Op l8chts 1 onderdPcl kreeg hij 
strafpunten . HierwGe v rdiend hij dus 7 punt n voor zijn plorg . Ook err; sterk 



reed Han Schuiling (ploeg IJicrs~a) . Hij werd 2e en kreeg 6 punten, terwijl Luc Fic
der door zijn rijdsn vuor ploeg IJlartslbo er 5 puntEn binn~nha.?ldo . --, 

• 
HAüOBAL : Dit ond~roLcl was nieuw in o~ ploegcnwed3trijd8n. ~ t werd aen d0verend 
succes . Ot ~ribunus w~ r sn afy8l.Cen vol Ln er ~ero f~l MwLyclcafd met het wel en 
wee VL\Jï de ploe~en . D~ tut.dstrijden DijkenrJ - IJ..lortelbour (5- 4) l;n de wodstrijd 
t~Jir•rsn;, - O.i,lkGm:'l (0- 2) w run VCJ:J!' het nul.Jliuk h!:lt ,"l1 t trckkdijkst . De 7 punten 
worden uiteindolijk binn~ngohaalc door de plo8g rlic dnnr nEt meeste recht op had , 
n . l. ploeg Dijkema . Ook hier scoó:--dé ploeg Wiersma hooq (6 pur.ten) en __ ploeg_ hlor
telboer kon de 5 punten :ncassuren . 
OE STBND TOT EN MET DO~DEROAGAVOND: 

l . PLOEG hli ERSMA 47 punten Insiders pratLn dnie weck mot steeds meer 
2 . PLOEG WORTELBOER 41 punten ontzAg en wa~rdering over do prestcltios 

VBn ploeg Wiersrn . Vol V8rbGzing vra~gt 
3 . PL'OEG DIJKUiA 36 punt_en men zien af waar ploegleider Jan Lüersma 

het cenei- van de ;rote motivatie van-
4 · PLOEG §ISSES 31 punten daan qehaRld neeft . Met alleen nog de on-
5 . PLOEG VOS 30 punten dordelen zwem~en en dStafette ~oor de 
6 . PLOEG VELDKAMP 23 punten boGg lijkt nuze ploeg rLchtstreeks op de 

burg~msester Verspuy- beker aan t e stevs-
. PLOEG nENNINGA 23 nunten n~n . Of dP Buroemeestsr Lumbertsbok8r 
oqk binnen 't hereik ven ploog Wiersma z1l kulïncn ko~en is echter nog volkomen 
onzeker . Tijders d:::: Z?.terdagavonC:se ze•1ent< 1mpweds tri jtlen zi jr. er zoveEl pdmten 
te\verdienen·in de ze,.en spelletjes (+ roq een ker:r de joker inzetten) , dat \!oor 
la~tst genoemde trofee iedere plo~q nog kansh~bber is . 
PRObRAfMA VANDAAG (vrij1a~) 
Kinderprogr~mmn op dR Brink (~anvang 19 . 00 uu~ ) 

KoepstLken ~n tou~trekken (annvang h~lf 9) . Joo~ deelname kAn ~en zich tussen 
2D . oo u an 20 . 30 u ·DJ.JQt:?Ven . Oe tecrrr.isc'he afdeling vnn de cor;r.üssie corpshe
langen her:ft etn eiQer. koepste~k installatie gebouwd , uelke install~tie ingu
wijd Z?.l woroen d 10r burqe~eester Vorspuy . 

~Jn 't koepsteKen en touwtrekkFr : Fflest in '3lle nlnntselijkG horecabedr ijven-t 
PROGRAMMA ZATERDAG: Fin~le tai~ntPnj3~ht in Disco '76 . 

's Morg~ns c~ 11 uLr in 't zwerbac : Plouoen~~dstrijcen. 
50 ~~tEr her n + 50 ïoLter d~TES + estnfott~ . 

. . 
's M.idoa;s 9m 13 , 30 uur : Kleiduiv~rschiet8n bij dt' Ann2rwijk (ijsba~n) met me
dt.Wt:lrking V:Jn d~:;. ja~ersvereniging . Qnnan . 

En dsn ' s ?.Vnnds de grotl:l ontknopinG v1n Lle ploougLnkompctitie : 
18 . 30 uur : o~ deelne~2nd~ ploLgen stellen zich voor 1an het publie< door mie

cel .an ~en Lrerondju . (Dit Alles spelt zich af on de B~ink) 
18 . 35 uur: Estafette op du ar:n~ . 

(Dit is de uitgesteld~ ploPqunwLdstrijo v~n donderoag~idrlag) 
Na deze Gstafctto wordt oeqonnE~n ~et de zevonkamn . Oe deelnemers en rleelneem
sters doen.mee RAn stokpJ8rrl rijden, prikslGden, wntorb~ssin , autoduwon , hin
oetnisbaan, autobc:mrhmract. t n l'lls ~:rmtn kke lijk e Fi n;:Jle : skilopen . 

T 0 T V A ft A V -0 ïu D 

~açbkoren bericht~r : 

Uitslag ~rij bromfietstriAl rijdBh : 
l. H8n Schuiling 
2 . Bo~lie Zandvoort 
3 . Bnrt Dm.d ns 
Sportvc~e~ioing qnnen : 
De tu winn~n t~s is gev~llun op nr . 13 . 
Af te hnlen l.Jij hut bestuur van de 
sportver~niging . 

Dik en Dun 



UIIGAVE REO~TIE: Di~ en ou~n~.------------------~ 
mei ' 79 

Laten we deze uitgavP. eerst even beginnen met het verhelpen van een sto
rende fout . I n de vr ijdaguitgave stond n . l . dat bij de autocross de keverklasse 
gewonnen werd door Piet Boer . Helaas voor Piet was niet hij le, maar de f ormidabel 
rijdende Attie Kremer . Voor all e zekerheid l aten we hier onder nog even de volledi
ge uitslagen volgen : 
Middrmklasse Kever klasse : Massa start: Prominentenrace: 
1. JSMit 1. A . KrefTier 1. M. Popken 1. J . Erkelens 
2 . H. Klinkers 2 . P. Boer 2. P. Boer 2 . J . Braams 
3 . P. Boerema 3. B. Schl:li ling 3. B. Schuiling 3. K. Verspuy 

2e massas tart: 1. J . Ni emeyer 2 . H. Klinkers 3 . P. Boerema 

Verder hebben we hier voor U nog de uitslag van het vrij sjoelen . De hr . 
en mevr . Beukinga , die voor hun ploegen al zo geweldig voor de dag kwamen, onder
streepten bij het vrij sjoelen nog eens hun kwaliteiten . Al l een Gr i etje Eling kon 
dit geweld bijbenen : l . Hr . Beukinga 2 . mevr . Eling 3 . mevr . Beuk inga . 

VRIJDAGAVOND : Kuipsteken : 1 . R. Schuiling 2 . G. Zeubring 
De nieuwe "koepsteek- installatie " van commissie Dorpsbelangen fungeerde voor 
treffelijk . Al s een waar pronkstuk stond het apparaat op de Brink opgesteld . De 
~ ;aie kleuren waren in volledige har monie met de kleuren van de Brink . Dit was 
~resultaat van vele uurtjes schilderwerk door de dames ( ~!~! ) van cormissie 
dorpsbelangen . Oe installatie werd voortreffelijk ingewijd door burgemees ter Ver 
spuy . De rit verliep , zoals ieder een het gehoop t had , dus een volle nat t e l aag 
over het gemeentehoofd . 
VRIJOAGA~O~D : Touwtrekken : 1 . Ploeg Erkelens 2 . ploeq Gonlag 3 . ploeg Lubbers 
Oe winnende ~loeg was veruit de sterkste . Alleen al door te g3an hangen , ver starde 
de tegenstander . Als ze begonnen te trekken , was het met elke ploeg dan in 15 sec . 
bekeken . 
HEBT U HET OOK AL VERNOMEN?????? 
Wie zijn oor zo af en toe oens te luist •ren legt i n de wandelgangen rondom de 
Bri~k , kan opmerkelijke uitspraken horen . Hie ronder volgen e r een paar . Het zijn 
natuurlijk dorpse geruchten , rlus neem ze niet al te ser1eus : 

't Is geen wonder dRt Jan 3raams 2e geworden is bij 't autocrossen . Hij had 
voor zich Jan Erkelens en Jan Braams dacht dat die het bi er bij zich had ~!! 

Oe Wolden wordt omgedoopt in de "Hendrik Haverkamp Boulevar d" 
Na de sport en spelweek geeft captain Jan Wi er sma sen "captainsdiner " 
In de Kruisstraat zij n 1 s nachts voor het huis van Wiersma verdachte indi vi -

\_)duer ITlet grondboren gesignaleerd . Die wilden nu al gaten boren in de t uin van 
Wiersma en de overwinningsvlaggen plaatsen . 

In Annen (vooral in de luiersmastraten) worden driftig schoenen verzameld . Men 
zag Jan Wiersma n . l . nanst zijn schoenen l open. 

Ploegleider Wortelboer schijnt deze week 1 5 nachts al een keer geoefend t e 
hebben in kuipsteken , althans geprobeerd wat incasseringsver mogen op t e doen 
met betrekkin~ tot de onverwachte plens water . 
Na de Haverka~prepetitiP bij Mulder thuis, schijnt db keukenvloer van een nieuwe 
balkenconstruktie voorzien te ~oeten worden . 

WAT ER OOK VAN WAAR MOGE ZIJN , 
HOE HET OOK ZIT •. ... . .... .. . ....•..• 

OE GhOTE FINALE EN DUS OE DAG DER WAARHEID VAN HET PLOEGENKLASSEMENT MAG U 
N I E T ITlissen !!!!!!!!! 

KOM ZATEfWAGAVDfllO m1 KWART OVEn ZES PJA"' ~ OE Bf\INK ! ! ! ! ! 
OM HALF ZEVEfll STELLE\~ ZICrl DE PLfJEGEfil VOilfl OE LAATSTE KE Ef? DIT JA ~R AAN U VOOR 
EN DAN BEGI NT HET BESL I 3SENDE SPEKTAKEL . 
KOM UW STRAAT SPORTIEF AANMOEDIGEN !!!! STAAN ZE HOOG???? DAN HEBBEN ZE UW 
AflN(Y!OEOIGI JGEN '-tARD rJODIG . STA.l~J ZE LA ~G??? DAf~ HEBAHJ ZE HET EXTFlA HARD NODIG . 

T 0 T Z I E N S E N 8 E 0 A N K T V 0 0 R U W 

BELANGSTELLING EN liJAARDER ENDE WOORDEN VODil DIT DAGELIJKSE 
BUL LETIN!!~! Dik en Dun 

P. S . Volgende week wordt Dun weer Dick sn ~ Dik weor Ben ~!!~ 




