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't Is weer zover . Een week lang Sport en Sp~l staat voor de deur . Oe vele 
------------------·--------~--~------~----·~--· 

maanden durende voorbereidingen zijn weer achter de rug en de ploeg van voorzitter 
Hensen staat gereed om :Anfl:en w?er een grnndioos programma· voor te schotelen . Oe 
Anner jeugd heeft al even een voorproefje gehad via de generale repetitie. van de 
revue . Geiien de 0erhalen ~aarmede de jeugd thuis k~am, belooft dit een.amusements
knaller van de eerste orde te worden . Aanstaande zaterdagavond (vanavond dus !! !) 
vindt ten overstaan van een uitverkochte zaal de premiers plaats en daarmede wordt 
de· sport en spelweek officieu~ geopend . Dat wordt natuurlijk een schitterend feest 
tot in de late uurtje~ . 

Onze voetbalcracks van Annen I zullen op dat moment ongetwijfeld reeds lange 
tijd genieten van een al dan niet onrustige slaap . Wederom staan ze voor de vuur
doop en wederom hoopt heel voetbalminnend Annen dat dit jaar de beslissende wed

~ strijd in ons voordeel zal eindigen en het k~mpioenschap (dat al zo vaak zo vlak 
bij gewwest i~)eindelijk binnengehaald zal worden . Natuurlijk loopt ~eel Annen -

. .. 
\.__.., zondagmiddag uit en als het lukt ..•• -.•• dan .kan de Anner Sport- en Spelweek al niet 

~~er kapot . ZET- HE~ OP MANNEN ! ! ! ! ! . . 

En als we dan bovenstaande allemaal gehad hebben, dienen ~e te bedenken.d3t 
\..._,de sport- en spelweek dan . nog moet beginnen . Voor de echte feestvierder, die alles 

wil meemaken, w6rdt dat dus een week van afzien ! ! ! 

PROGRAMMA MAANDAG 25 MEI· 1981 : 

Al twee uur voor de officiële ppening op de Brink, gasn de biljartploegen 
van start in café A. S. Okken . Het is Albért Okken zelf die de spits afbijt tegen 
het gevestigde talent Mans Zwiers . 

·En ·als bij de biljarters de spanning om te snijden is, gciari de muziekv~r
eninging Drenthina en de rijvereniging·n~· B~ihkruiters door het dorn om eenieder 
te attenderen op de opening van de Sport en Spelweek , die om~ 19.15 uur op de 

"-..../ 
Brink plaats vindt . Oe vete gekleurde ~àrronne~ , Oe Brinkruiters , Orenthina en een 
ongetwijfeld smeurge toespraak van Harry Hensen zullen aan deze opening weer een 
bijzondere sfeer geven . En als de spraakwaterval van Hensen tot rust gekomen is , 
gaan de waterkranen van de brandweer wagenwijd open en kan jong en oud genieten 
van spuitvoetbal . Ga vooral dichtbij staan , dan geniet U dubbel . 

Daarna kunt -Ü ook nog -op di verse pi'8at~ i-nnnne;; terecht . In de sport
.hal demonstreert sportvereniging Annen (20 . 30 u) en vanaf 21 . 00 uur komen zowel 
de damploegen (in 't Dorpshuis) alsweÏ de volleybalploegen (in de sporthal) in 
aktie . Ook is er vrij dammen voor iedereen (simultaan), maar neemt U dan we~ even 
Uw eigen dambord en stenen mee. En (ook in 't Dor pshuis) kunt U naast dit alles 
ook nog een demonstratie v2n de bridgeclub aanschouwen . 

En zo gaan de aktivitmiten de hele week door. Van dag tot dag wordt U 



via dit bulletin op de hoogte gehouden van all e mogelijke en onmogelijke situ
aties . BijzonderG voorvallen (hacnelijk ~F bel~chnlijK) , sportieve prestaties 
(aan de top of aan de sta~rt) en de allerlaatste nieuwtjes (waarheid of scherts } 
ALLES zull en we vi a di t bullet in a~n U voorsch otelen . 

En di t wordt mogelijk gemankt door wBer de geweldige medewerking van de 
families Spreen en Zwi ers , di e weer bereid gevonrlen zijn om i edere dag deze bul 
llet i ns bij Uw kr3nt te leggen . 

En •... •..•. bent U NIEUW in Annen???? Bent U hi~r pas komen wonen???? L3at 
dan vooral do kans niet voorbij gann om te komen sporten of spel.en of feestGn . 
U zult merken w~t een geweldige s feer er in Annen heers t en zonde r moeite hebt 
een groot a~ntal nieuwe kennissen. 

DAAROfVl: 

tot ziens bij de r evue on bij de voetbQl !! ! !! --en ma~ndag natuurlijk op de Br i nk en bij Okken en in de ~J en 
in 't Oorpshui~. 

Kom Uw ploegen ü3nmoedigen , ze rek enen er op en hebben het nodig ! !! 

AANVULLING : Het zal de ingewi jden niet ontg2~n zijn d~t 8én van ce ploegen nu 

-

onder een andere na~m uitkomt . Oe zeer symp~thieke , bovenmatig deskundi ge , ~ 
alom gewaardeer de ~ohan WortelbÇJ_~r heeft na l.,ng nadenken en kort aandrin-
gen bosloten om zijn ploegleiderschap over te dragen aan een opvolger . Na 
zorgvufdige selektering v2n de tientall en sol licitaties , bleek uiteindelijk~ 
BOELit BRA~MS de beste eigenschHppen t~ ~ebben voor daze hoog gekwalif i ceer ,---
de funktie . Oe talloze fans en h9ndtekeningenj-gers van Joh2~ ku~nen ech- ~ 

t er gerust zij n . Hij zit in de zeskamppl oeg VAn Braams en zijn oogstrel en-
de kwaliteiten blijvon dus gelukkig niet vnrborgen voor het enthousiaste 
Anner publiek . Bedunkt Johan en succés Boelie ~ 

Oe Anner Sport- en Spelweek wordt di t j ~ar voor de lOe keer gehouden !!l 

VI ER DIT MEE en .......... 
KOjYI KIJKEN of 

flKT IEF PlEEDOEN I I I ... 
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ATTENTIE : Dit is de 2e uitga~e van het sport~ en sp~lbulletin . Door een paar 
kl eine tegenvallers heeft een bepaald deel van de inwoners v~n Annen 
ui t gave r r . 1 van jongstl eden zaterdag NIET ontvangen . Oe-bul let ins. 
arriveerden n . 1 . ne t even t e laat bij de krantenbezo r gers :· Öm foch 
te kunnen zorgen voor een vol l ed i ge informatie, ontvangen die me~sen 
vandaag bul letin nr . 1 en 2 geli j ktijdig . Onze excus es daarvoor. 

En te~wijl de officiële opening vun de spoDt - en spelweek vanAvond om 19. DO .u 
op de Brink plaats vi ndt ) hebben al t wee daverende gebeurtenissen plaats gevon
den . Zaterdagavond vond de premiëre plaat s van een FORMIDABELE REVUE en zon
dagmiddag als sportief hoogtepunt HET KAMPIOENSCHAP Vnl\l ANNEN I . Twee pr achtige 
gebeurtenissen me t n2tuurlijk twee prachti ge feesten er achteraan . Vanaf deze 
plaats de felicitaties voor de voetbalvereni ging met de [lromotie naar de 2e klas • 

. Oe revue was in alle opzichten voortreffel ijk . Zeer vlot achte relkaar wer
den ' ci~'26 nummers geb~~cht . Oe prachtige decors, belichting en kleding, de gro
te variatie en vers cheidenheid van d~ gebr schte nummers en de goede kwaliteit 
van de muziek , zang en het toneelspel neden de afgeladen zaal verbaasd staan en 
vele malen hoorde ik : "H oe kan dat allemaal in zo ' n klein dorp ?" 
Nou , er kon dan ook heel wa t in de revue . Natuurlijk vormden de komische num
mers weer de hoogtepunten en de za2l bleef bulderen van het lachen . Mansie Roos
sien weet echter nu ook dat zijn buurman ook uitstekend papieren vl iegtuigjes 
k~n gooien . Een prachtige worn die voor de ploeg van Zuidl aarderweg wel i swaar 
geen punten oplevert , maar beslist a ls prestatie vermeld wordt . En waar ondeu
gende jongetjes in school niet nllemaal op letten als ze a chterom kijken, moe t 
U maar eens aan Meerten Dekker vragen . En hebt U Tinus Kuipers zondagmiddag op 
het voetbalveld gezien??? Te lang en te vaak een verrekijker gebruiken blijkt 
nadel i g voor de ogen te zijn , tenminste te oordelen aan zijn donkere br il . 

En zo bu l derend er gelachen werd bij de revue, zo stil was het zondagmid 
dag op het voetbalveld . Mensen waren er genoeg , maar de Annana ren zaten in ang
stige spanning langs de lijn . nl te zeer waren hun gedachten nog bij de be
slissende wedstrijd va n het vor i ge jaar en ieder vroeg zich bezorgd af of ons 
·opnieu~het kampioenschap en daarmede _de promotie door de vingers zou glippen . 
En toen het l - 0 werd ·voor Raptim goöide voorzitter Sandker zijn filmcamera bij 
na tegen de grond en toen het 1- l werd bijna in de l ucht . Toen echter J an Wil
lam Moek op prachtige wijie de stand op 2- 1 vooi Annen brach t, begon ieder er 
weer in te geloven . En naar mate de t ij d vorderde en het offensief van n~ptim 
de Annena~en de zenuwen door de keel liet gieren, kwam het kampioenschap tergend 
l ang za am dichterb ij . Na het fluits i gnaal na t uurli jk een spontane uitbarsti ng 
van vreugde en na ~en verdiende rondri t door het dorp kon het 'f~e~t beginnen . 



En met zo'n gesl aagd weekend achter de rug , is er een stevige basis oel egd 
voor hopeli jk een fraai lustrum sport - en spelweek . Nog even en de lOe sport-
en spelweek gaat van start . De biljarters beginnen al om 17 . 00 u, waarna Orenthi-· 
na en de Brinkruiters via een tocht door het dorp U zullen uitnodigen om naar de 
Brink te komen . Commissie Dor psbelangen (sinds gisteren onderscheiden met het 
Anner Oelt je) ~al_ daar bij monde van. riorpsredenaar Harry Hensen dez~ TIENDE week 
openen . 
Het zal duidel ijk ZlJn, dat de eerste sport- en spelweek in 1971 werd gehouden . ~-

Het besluit om met deze week te starten werd in 1970 genomen . In navol ging van eeP 
soort spelletjesweek in Roden voor kinderen, opperde Arend Ooedens het id·-:-s om , _ _,. 
een sport- en spelweek voor all e leeftijden to houden . Dit werd met instemming be
groet en dus kunnen we Arend Ooedens beschouwen als rle gees t eli j ke vade r van on~ 
ze sport- en spelweB"k . : ""--"' 
In de loop van de j8ren '70 werden er steeds meer sporten betrokken bij deze week 
en op een gegeven moment kwam ook het idee nnar voren om de· wijkploegen de hele 
week iAdere dag in gk t ie te laten komen . Steeds uitgebreider werd het programma 
en zo is het gegroeid n3ar hetgeen het nu is : "Een zeer uitgebreid en ~evarieerd 
pr ogr amma met yoor alle leeftijden sport- en spelmogelijkheden" 

Dat was een stukje geschiedenis. En nu naar het heden , duslrm __ a_a_n_d_a_g __ 2_5~m-e_i __ l_9_8_l~r 

PROGRAMMA : 
• !~ 

17 . 00 u : Biljarten voo r zeskampploegen (Okken) 
18 . 30 u: Rondgang door het dorp (Orenthina en Oe Brinkruiters) 
19 .15 u : Opening + balonnen~edstrijd voor kinder~n van de kl euterscholen~ 

school. 
19 . 30 u : Spuitvoetbal (Brandweer) . Daarna voor de liefheb bers . 
20 . 30 u : Demonstratie Sportveteniging Annen _.(sporthAl) 

Demonstratie Bridgeclub in het Dorpshuis 
2l . oo~u : Oamm~n (voor iedereen + zeskampploegen) in 't Dorpshui s 

Vo~leybal (voor zeskRmnploegen) i n de Sporthal . 

KOM KIJKEN ~ ~ ~ l KOM UW P~OEG STEUNEN I I I I I I ...... SPEEL MEE 

Df\G JAN EN BEDANK T~!! j 

I I' I . ... 

lagere 

Maakte ik U in do vorige uitgave van dit bulletin al opmerkzaam op het verdwij -
. ~ 

nen van ploegleider Wortelboer, ook bepaald niet onvermeldenswaarrl mag blijven 
· dat ploegleiderrJAN WIERSMAlniet m~~r ten tonele zal verschijnen . Zijn boeiende 
verteltrant , zijn mystieke invloed op zijn ploegleden en zijn Arabische vermom- "-.../ 
mingen zullen we helaas dit keer moeten missen . In deze tijd van bezuiniging 
en reorganisatie is hij (overigens in uitstekend overleg met Comm . Oorpsbelanger 
in de VUT- regeling geplaatst . Boze tongen beweren dat er tevens sprake zou zijn ·~ 
van een gouden handdruk , cimdat Jan voor zijn optrekje ge~ignaleerd werd met een 
een splinternieuwe heggeschaar . Nadere informatie leert ons echter dat di t naar ~ 
het iijk _der Arabische fabe l en moet worden verwezen . 

Tot besluit nog even aanda.cht voor j 0 INSOflG J 
Dat is aitijd de dag van de fietstocht, Organisatie : Pl attel andsvrouwen . 

•t VDrig jaar~ 350 dee l nemers en deelneemsters . 
Dpgave m8t minimaal 2 personen . GEEN inschrijfgeld ~!!t Kom tijdig !! 
Na afloop : ls TE~ R. I T 8 ALl 

(aanbevolen tophits ~ onder de hoge bomen en •...•• de nieuwkomer) 
Hoe zou •t met Rosa weezn 

WI5T.U •••. . . dat de bejaarde heren Dekker enTalensom kwart voor 6 als eersten 
kl aar zaten in de zaal om de revue te bekijken???? 
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I 

5 PEL WE E'K I. I l I I I I I 
• "' " 1 e t: • u " ·------' 

EERSTE f1LA,HSEN VOOF? DE PLOEGEN V mil BfU11)MS; HENDFHKS EN STEENBERGEf~ I i .. ·.,.. 

Het was weer een sfeervolle gebt3Urtenis ri<JrJr. DIJ_ d~ f\nner brink. Terwij J,. do .:j ·".r~ ·, 

met veel moei te en :gol misl"uk'<ingen oe ba.'.lrJ ,-;nen beneden hield , kon de \:co . - ~ · 
ter van de COI:lmissi-=> dorrsbeLmgen zijn p r 2d1::. i 1]2 c..peningsrede hol!_deno Zoah; 
te verwachten vi r ·_ b r a cht hij ·wa~r op~ienbarende feite n naa r voren. Zijn c~ 
statering dat er " zcveel vers c :~illen r::e IT'EiJSei' in tinne n uJRron" deed velen !Yi ·u· 
schudden van verba:- .i.ng. 1 f-!:Je '<om·~ hij eron?" z ng je t'lan de gezicr,ten. En t.L"'-l; , 

wijl de week nog n:~e ~ ct:m: o:n :."3 , O;;t be~coft dus nog veel meer. 

Manr nu even nJ J.e JEk~eiC: can c!.:; K:-. "'t 1 0~: O'leriilÇJ begon s lecht. fie eds voo. 
aanvang van de optoc:,t VGr! dR ~rü.<.d ! :: -.;ers :<-::-eeg m.P:zone Dirker de Jong_§ eeï. 
dusdanige trï-.lfl VRr~ esn s ch::.:h-:i g ge1.11~ rd8n pc:.:;::rr'. ci;t ze Lt-::Jr beRn brak . Na 3c-' 

eerste behanue:.inq .is zr: WP.eT.' ll:'lof' h~i? vervoerd. Ui.ter1H?..',j wenson wij ha::J:t 

af daze pl arts e<..l srellE' bs~.e':'-::.·..:n3p . De ~J'ïi.1.':3...J.:.e rjnrpsbel::1ngrm zal onget• J: ~ 
feld van zich la~an hr~~l en haar ~=-~gaJ2~ p~ober8n te VLrzachten . 

Gelukki g was d : dan éJD< f-Je-'::. ~ .. lige c· ~ 1.erkeF.-'d gi;·; Lcze avond, Ondank ; ,lr:: · , 

der koude weer U:':Jre n e:r ''L'FE' r:"..lk v~eJ. rr.cnsP.n 011 oJd b!'iDl< s nmen ge\<omen., D
massa a l losgelRi 8il bé1:!.lor,~8ïl '"-r:: .. r~t:: ·~ u o~L r,i.:; .t? s·,~c-L't van de sport- en spe~~.. . 

Het was een f:faé.i gez:. ~t' "t "'~ oi i:l !JF.J ~ .1.L ,- :,er. ~! , Llu ~w .nd zon met hun vele kl B'j.:: c.. ·, 

Daarna ko n du jc ... uqd Licr1 ui!,: Gven i :-1 98, SrJuitwr:J<i:..;'t:'ijd oeor ganiseerd door L·

brandweer. Dit ,ll tijd weer pr.a cn -'::.iqe waterba.Ue1. w~r d gP•·mnnen door tuilleni ·--: 
Op de 2e rJlnRts e i nd i gdP Jnr Dekker en Je tYlS l~..!:~Lis Ho_g_enberg. Gefelic1 teeT7. · 
Hierna kon men n<Br een bri dgc -ca;n ollStJ.' :J ~ia i'l het I)L;ps~ u~.s of na.gr de dar._, :. 
ties van SVA i11 de sworth"!!.~ Oo'< !.la:::e demuns-r.r:-Jtl!:~S rnochtcir; zich in een ui 1:,, · 
kende belangstelling verheug3n. 
Dat gold ook voor ~L bilj~rtcrs. In caf~ Dkkcn waronze al om _17.00 u geste!. -------· 
Het was vooral MansZwiers tie d2a~ in reeds rle eerste werlst rijd gewelrlig c~. 
haalde met 84 ca:::-amooJ.es . P2s :ï.. n de l aat"!:; tr wedst:::::..jd wist Jan de Jonge 'ilt::7. -=· 
caramboles wa• ~n uo bu~rt ~e kon~~. Je nloegoverwlnn i ~g girg nAar Braa~s ~-i· 

H3rm BuL tk:am:-. (ond<mk~ eer. s"L rce f" oegin) toch nog r.et vol aomde caronbolcs ... 
een w1 s~·te-~enqe1. 

Om 21 . 00 u ~eJannen de ~loeggn a2n b~n damwedstrijden, Er waren prachtig8 r ~ · 
tij en te zi e n en door cle snelheid wnarm8dE- qezct moost t.:.:orden (gongwedstr :,j~' . 
waren her en der natuLrlijk voortreffe!.ijke l.Jlunder~ t e bezichtigen. HetH u ~-~-.:: 

en h et 11 a ~h" :<lonk dB;;so:< rc ~elm::1t::.g door de z-•GL De :'"avouri~ e ploeg van ~t -:;, 
ber gen we r d r~· .: Re~s~o. Bij het simulta~n damman was het ee n zeer eenzijdiçs 
aangelegenhe.id. f\lle prijze~ gingc:m r;~r.t r rle ~1olenni<kers .. Jan Everts werd lr- · 
l o ting) , Henderikus Buu:~kar. Jp 2e En Geert ~nninQn 3e . Gnfalici teerd ~ Bli jk:<c.. -. 
is er nogal LL:i-.lt t oekomstig tale!'~t bij 1J.l oeg Braarns <-~a nwezig. 



I .... • . · · ~ -: : .I.. j '-i 
---..::--

spelers mochten zien verheuqen in een grote belangstelling en veel a?.nmoedi qinqen. 
t:et W8rd C~~~O~ aer. ZP.E: O~~l~a~~ ~l~egen~oornoo: Wa~rCiJ [l08Q H2ndriKS i.et ~~ 
hoogste eer (cm dus 6 oun terJ) na3::- huis. ging . 
:~:!.orn tcvredsnheir:. dü2rn2 en ne.,ige~:?r bl.eef nog "e'Jar.tjes" gezL:lliq na'1ra~en in h8t 
sfeervDlle za~ltje van de sncrthal . 
~Rn volgt hieronder nen dy~rzicht van, de ultslagen en kunt û tien dat de ploegen 
nog zeer weini~ ~?stand vAn e l kaar geneJen heoben . nnv~llend is wel de slechte 
star t van nloeg VeldkAmp (eindwinnaer in 1980) en de erg goede start van ploog 
Oijkemn, die gewo~nlijk juist ~e eerste weekdagen onderaen wleegt te verkarer. . 

PLDEGE~J BILJ;InTErJ 00.J'"'Y'I7- "J VOLLfYBAL TOT ~·:L 
L STEENBEf,GEI\! 5 ;J 6 J 

, ,.., i2 pt.:Tltëil ..... 

2. DIJ'<. Er'~ L p I t ,J 4 p 12 pL.:--;ten 

3 . HENOf1IKS 3 p 2 fl 5 fl ll runten 

4 . Bi~ i1Î1~15 6 p 3 p 2 r 11 r unt cJï 

5. MENNING~\ 2 r 5 p 3 p 10 ~JU n ten 

6 . VEL0Kf.4MP ' .1. fl ?. j] 5 p 8 punte::n 

----·--------------------- -------
Pr?lJGR AMM:.; CifllSO;:;;~VOI\!0: 

Het grote jc;a:::-lijrese succes van de dinsdag is fu riETSTOCf-iT jgeorg1niseerr doc;r 
de n1~ttolandsvrouwBn . Kc~ t ijdig , w~nt ' t ~orig j8~r waren er 350 deelnemers, 
Starten is mooeli jk v~naf 18 . 00 u . GECN inschrijfgeld. Vertrekpunt : Cnfé Erke-· 
lens. Nadien i"STEF;FI IT BPIL" l 
PROGRQMMA WDENSO~GMIODAG : 

V:JT"]Fic hal_:_ 2 ::;pelletjes. V;:JO.r C:e kinrje:::'en v<Jn de kleu::.erscholen (op 1 t soortvelè) : 

9. anzebo::'J5pol (kla::; 1 en 2), vo~s ej~cht (K1~s 3 en~) en fietsoriênter i ng3rit (klGs 
·-~ 'J Ril 61 , 

Vor'ier WRGI' r>er rractltig!J r;üdd<3g i': I 
0~ rlorr snuis . Oe 60+ iloeqen st:::- ij den Oi11 rlr 

puntjes met SJDEL ~ J. Danrnaast kaarten JJor de licfheboe~s (ook 60+) . 
+ 16.00 uur : Straattek8nen voor ploegen en tevons str2 ~tt~kanen met vrije deel
n lme . Dit allËis snEBlt ziëh <=1 f op rJe kermis (Oe Wold;n), liia ook om 16 . 00 u opent. 
0]. t E>traatteker.r:;n J s vnor kiil1er•m v;:;n do lagare schooL Knmt dit fleu rige schouw
spel bekijken r 
P•<OGH 4rll·ig W:JEmSOHG WOî\lD : 
19.00 : Oe 'JB:::'~ezeliige Br-~L"Jorie. ;ÜS 31 tijrl Cf..J rj~ Brink . f"'L!zik<.üe Oi'Üijsti .,~ dGD:i.' 
oe Silver Le<?f Srr_:;sband . (~o,.,rolorgeerd tuegens succes in 1900) 

21 . 00 u : 7alenterj~cb~ in de disco . Jankom8n~e talenten, rlie.in de toeko~st WGer 
ing~keld k~=mw-or derJ in .~nïiar shows t::H1 revues . 

r KOM fYlF.EOfJ E ~J :! ~ 11 
! KDr1 KIJKff\J 
i, __ _ 

I 1 I 

I I I 

:'l-1 TEf'JTI E: 

Tn rle st end van v . v 1\nrwn op rJe brnri8ri.e (afdeling Jeugd) komt de bekende 
F. C. Grrbning8n s[-Jelor pr!tér Houtman ll <m dtekPn i ngon en foto 1 s uitdelen . 

.--

.......__,. 
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I FIETSTOCHT VAN PLATTEL1NDSVROUWEN WEER EEN GnaQT 'SUCCES 
-------------------

I I I I I I I ....... 

I DE PLOEGEN VAN BRAAMS EN STEEMBE~GEN GEZAMENLIJK AÄN DE LEIDI NG 
--------------~ 

I I I I I I I ....... 
Ondanks d~ slechte weerberichten, kwamen toch nog • t liefst 330 mensen zich melden 

~ voor de Fietsoriënt8tietocht vsn de pláttelandsvrouwen in 4nnen . Zij troffen het) 
want vrouwe Fortuna was op hun hand en het weer hield .zich voortreffelijk . Dat de
den trouwens ook de deelnemers en deelneemsters . Het venijn .zat-ook nu weer in 

\.__... 

V 

de st"lart en o . a . bij "de acht" gingen velen in de fout . Dr.lt deed overigens geen nf 
bre~uk .'aan .de prachtïge route, die weer langs diverse zeer fraaie plekjes natuur .:.. 
sc~oon voerde . Bij de ploegen was het de ploeg BraBms, die hier 6 punt~ in de 
w8c:ht sléepte . Dat hadden z."e 'ilooral te danken aan de resultnten van ·hun j~ugdploeg, 
die opvallend sterk voo~ de dag kwam . Oe fietsers van Steenbergen nakten de 2e 
plaP.ts en dus 5 punten. Oe overige uitslagen waren in volgorde van . aqnkqm~t : 
HAndriks 4 punten , Menninga 3 punten , Dijkerna 2 pu~ten en Veldkamp 1 punt . 
Daarmede is de ploegenstand nu als volgt geworden : 
1 . Steenbergen 17 punt~n 
2. Brnams 17 punten 

3 . Hendriks 15 (1Unten ~- ' 

4 1 Dijkerna 14 punten 

5 . Menninga 13 punten 

6 . Veldkamp 9 puntnen 

~ Behalve de ploegen wa~gden natuurlijk ook vele 
gewoel . Oe winnasrs zaten dicht bij e1kaor . Oe 

"vrije fietsers" zich in het strijd- · 
uitslagen waren : 

~ JEUGD : . 
-le prijs : Jan Klinkhamer en Dirk van der Sch3af 

"---"" 

'---' 

2e prijs : Qlbert Nismeyer en Henk Braams 
3e prijs : 
4e prijs : 
5e prijs : 
Ouderen: 

Marcel Pieper en Roy Herman 
Fenny Doedens en ~arjan Boersma 
Willeke de Groot en Oitta Dijkerna 

le prijs : Haandrikman · en Bos 
2e prijs : Evert Snuck en Ellen Kah 
3e prijs : Veenma, Boersma en Henririks 

-------------~-----

GEFELICITEERD 

0::\f'lES 

El\1 

H Efl EN Ll I I I " .... ,· 

Voord~t de krant weer bij U in de bus valt, is er al weer veel veranderd . D~ ko
mende dagen wordt~weer een zeer uitgebreid programma afgewerkt, zowel voor ploe
gen alswel vrije deelname . Hieronder een beknopt overzicht v~n de te verwachten 
gebeurtenissen.: 



V A N M I 0 0 ~ G (woensaag) 
L3nRc 13 . 0~ uur : ~~tiviteiten van de kleuterscholen, alsmede de openb~re l8 ger e schoc 

Vanaf 13 . 3Du : Sjoel.3n in het Domshu is (ploegen+ v·rije deelnë>rrle) . Tevpns k"'.Jrten . Dit 
alles voor je 60 + ers . 

Ongeveer 16.00 u : Str~attekenPn voor de jeugd o~ Oe Uo l den . Zeskempploegen + vr i je 

•. · .. · 

V q N 14 V 0 f~ 0 ( ~<Oensda_g_) 

Br1derie op de Brink . ~~nveng 19 . 00 u . Org-nisatie " H~ndslsaererigino 1nnen " 
Muziek, ouoe teroepeG , st~ndwPrkers enz . 
21 . 00 u : Ta1Pnt~rj0cht ir. de nisco . ----
Als speci2le Jtt r aktie znl de bsken1e voetb~ller Pe t~r Houtwari v~n FC G~oningen i n 
de jeugdstand v~n lnnen stickers en h~ndtekeningp n uitdelen . 

Hiern1 worlerom rn:rlii~ pl~ats~l ijk e hor ecabedrijven gezellig naaraten o f fe esten . 

P R 0 G .F{ . A .M .M .ct 0 0 f\J D E l D rÎ G : 1 
Tennis , 2utocross , bro~fietstri~l , <uipstek~n , bPddenrace + ringstRken , hlind naarrl 
nenner , brinkloop , stoeltjes dJnsen . ~oor eerdere inform~tie en a~nvangstijoen : 

Zi~ je uitgebreice folrl8r v~n commissie OorpsbelAngen (kleur oranje) . 

20 . 00 u : =? E IJ U E ~!! ! !! (2o uitvo.ering) 

l!J I S T U •••..••• dat het m:1nnd;Jgé.Wond m'l afloop WE'er reLz e qezell i g was i n de k2n.... '----"' 
tine van je sporth~l? 

· •.......• dêt een l""'in Jf men:r bekende mevrouw twee hG<jes on•jer elka~r rood -....._..,. 
~~;K:e in het stemhursau??? 

.. •. • ... . d3t zij ook n~mens hPar ~~n wilde stem~en?????? 

...••.•.. d'Jt zij rnk "l~ andagavond Vé:n de ~nrtij was???? 

I TOT 7IEN3 V~N~VO~J FN D~NOEPDAG 

11PCLITIEBERI C!:."'T" 
===----=== 

l ! ! ! ! ! I ___ 1 

Le bekende Armenaar "Jacobus Reitserr.a" stond gisteravond wat bleekjes naar de prijsuit

reiking van de fietsorië• t eringsrit te luistcrAn. Toen hij door Schip• org fietste, . 

klork plot seling een hevige ~~1 . Jacob R. da0ht o~iddellijk aan een gewapende ove~-al 

en srrir.tte snel ~ .. reg. :Sen kleine kilor.:.eter verder ontdekte hi j echt er dat hij getrof

f~n was ( door 8çn ida-pba._"1d ) • ...... 6r. i:: .. de bt:.urt \·ronend~ lieft2.llit;e dame \·ras zo onder 

~e i ndruk vxn Jacob' s scrxik, verèriet e~ charmes , dat ze onniddellijk haar eigen 

splintcrni~uwc sportfiets aan Jacob ~tleende , zodat deze - zij het met nog nabibb~ 

rende knieër.- zijn t ocht kon vervolgen. Jacob viel wat betreft de uitslag Van de oriën

teringsri t niet in de prijzen, maEtr •• ~ •• hij moet de geleende fiet s nog terugbr engen. 

\·:as U post tijdeYls de oriënterir.gsri t ? 

Het bestuur van de plattelandsvrom·:e~ dankt r hartelijk voor 'Lw medewerking. 
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,.__... 11 __________ ___.:._ ______ _ -~RAAMS : 't Is moe ilij k bescheiden te blij ·· 

Goed zo Annenaren~ Een compliment voor de opkomst op donderdagmiddag _ondanks d~ 
regen . Uant, indërdaad het was erg donker in de lucht. Zo donker zelfs, dat H~:
ry Hensen de middag opende mat:"goedenavond dames en heren ~ " 
Maar ••• ,;, . . de weergoden verloren de strijd tegen de commissie dorpsbelangen L
mate de middag vorderde, werd dat steeds duidelijker en men zegt dat voor de 7 d 

van de week de commissie het ook voor 't zeggen heeft gekregen . 
Hoe het ook zij, 't was weer een schitterende sport- en spelmiddag op de moois:~ 
brink van N· · ·:- .: s n~, volgens Hensen zelfs de mooiste ter wereld . 
Maar vqordat we gaan uitwij den over die .donderdag, ze~ ten we eerst even alle n-. 
op een rijtje . Het snektakel begon n?~elijk al op woensdag. 

Oe spelletjes voor do kleuterscholen , het g;:mzebordspel voor klas 1 en 2, de , 
vossejacht voor klas 3 en 4 en de fietsoriänter i ngstocht voor klas 5 en 6 ver:i 
pen nanr wens, Oe regen kwam te la~t om deze aktiviteiten nog in het water t e 
laten vallen (gelukkig). 
Op dezelfde tijd dat de jeugd met de vossejacht en oriänteringsrit zich door l! 8~ 
dorp verspreidde, verzamelden de oudere 'inwoners van Annen zich in het Oorpshcic 
voor een heel fijne kaart en sjoeimiddag; MevroJw Brands (die al ·ja ren pracht ig 
werk doet voor de bejaardensoos) en leden van de commissie Dorpsbelangen iorgM ~ · 
dat ailes weer uitstekerid verliep. Oe uitslagen van het kaarten: 
1. Gez. Rademaker 2. Gez- Eling 3. Jan de Vries 
Oe uitslagen van het vrij sjoelen waren : 
1. · Mevr. Ottens 2 . mevr. Nismeyer 3. mevr. Klinkers 

Dok de zeskampploegen kwamen bij het sjoelen in aktie . Het begin verliep wa t 
stroef,· want de bejaarde zeskampers keurden "de brikken" af. "Daar kien wie na~ 
met word'n !! Nadat er nieuwe ~brikken'' gehaald waren en deskundig opgepoets' . 
vonden de deel neners e.n deelneemsters de sjaalbakken te glad (! ~! ). Maar ook dc:: ·. 
kwam voor elkaar en dus brandde de ploegenstrijd los. Oe uitslag was: 
1 . Braams 2. Mennings 3. Steenbergen 4. Veldkamp 5 . Dijkerna 6 Hendr:~ -: 

Aan •t eind van de woensdagmiddag verstoorde eGn flinke regenbui de illusies ;· 
vele aankomende kunstschilders. Het vrij straAttekenen kon niet doorgaan en ~ ~ · 
straattekenen voor nloegen werd verplaatst naar zaal Erkelens . Daar leefden 2 ;-
gens en 2 meisjes zich helmaal uit op de opdracht "Tien jaar sport en snelweek· 
Het waren evenals andere jaren weer prachti~e werkstukken en de jury vond het 
moeilijk kiezen~ Maor;" . gekozen moest er worden en dus : 1. •Menninga en Veldkai:J;-ï 
3. Steenbergen 4Q Braams 5 . Dijkerna 6o Handriks 



Vraagt een jongen na het plo-egen strFmttekenen: · "W~t krijg je oaor nou· vnor?? 
CornmissiE:.l :. d : ' lf unten ,. 
Jongen : "Waëlr ! moet je die d;:m weghal_en?" .. . ".. ··. . ·. 

~. ..." _;· . 

M<:léJr er was meer op deze woensdag . ·Het wt!er ~lf3ard8: lt.mer oo rJ e de a ls v~noudo oerge-
zellige braderie trof het w1t rjat betreft ook ui tstekEmd . De st:=Jnds waren me t grote -.._.../ 
zorg ingericht e~·;nqa-F~ pnz~- ·SillëF'lk :bleef· het duideliJk langer va·I ·dan anders . Oe mu
zik;'>le rcmdgang t~[l\~~- ~~l.v~i-<Le3f::. ar·e.sst,a~U ffii=lr}kte een ·-:·én <:J.niiËn~ nÓQ Sxtrá: 18Zellig . 
Ook 1e t2lentenj~Ght i n rle Disco mocht zich wedero~ voor hRt zoveelste j aAr in een 
uitsteken de bel~ngs tellin o verheugen en zo te zien en te rare zijn er flink w~ t k~nP 
hebbers voor de erer laotsen . VAN~VONO ~o fina le om 21 . 0n uur . ,_ 

Toen ~nn het einrJe vc=n de woensdag de ploeqenst:mrl orqerï~--:JKt kon worden , stonrlen de 
zaken er als volqt voo~ : 

l . Braams 26 punten 2 . Steenberg~r 25 punten 3 . rcnn~nga 24 punten 

4 . Veldk;:jmp iB punten 5 . Dijkerna 18 punten 6 . Hendriks 17 punten . 

Toen kwam de rlondercl:Jg . Een 1angonaam t emper s tuurt je + nen l el(ker zon netje beloof de 
een prach tigE tcnnismor gen , ~enmi nste om 9 . 00 u L Dat veranderde e6hte~ geleidelijk er 
uiteindelijk friste ce n;gen ook je laststa s l aperige gezichten op . f'l32 r de wedstr ij -...._..., 
den weren toen ;,1 "link JBVor-derri en het bleek dat de reiJenbui t.ies rle echte tennis
cr~ck beslist niet knnne~ deren . 
Dat gold voorrll voo r Jan en Tinek e Brink . Met hun buurmnn als ploeg~eirier konrJe n zij '-.J 

he t zich natuurlijk niet permiteren om woens dagavond uitgebreid te ga~n feesten en 
~at werkte flink doo r in hun ie~ultaten . ~lle pa rti jen omgezet i n winst . Oe uits l 8g 
van het tennis was : 1. Hendriks 2 . Veldkam·J en Dijkern 4 . 'I'Jenrü'lga 5 . Steenber-

'-../ 

gen en Bra!llïlS . Do toRschouwers kwamen duid"lijk onder de in~ruk van nieuwkomer Lex 
Kloet . Zonriér problemen versloeg hij Jan Wiersma en Johnn ltlortelboer . Een aanwinst '---" 
voor de club lijkt mij "en vers t andig om direkt mee te doen met onze spor~~ .en spel
week . 

' s Middags werJ een . groot "lr-mtal c;p el en afr]Eiwe rkt op de Brink . Het "go edenavonrl 11 V;-Jn "-..../ 
de fees t eli j ke dorpsredena~r c .~ . de rlorrsP. feestreden~ar was noo ma1r net verk l on-
ken of de brc~fietstrial ging v~n ·start . ~~n Schuiling werd wederom de sterke win-
n~Mr 2ij de nloegen , terwijl H3ns van der Kloo er~ 1oed 2e werj . Oe ploegenuitsl ag : ~ 
1 . Dijke~a 2. VRldka~p 3 . i~nrlriks 4 . Bra?ms , Steenber gen en Mpnn i nga . 

Het vrij rij dl:m wero als volgt : 1. · J an Dekens 2 . HA ns van der Kloo 3 . Will8f!1 TA- ~ 
l ens . 
"Bïïëfertussen Wr.JS ook hat kuipsteken v~~r. st;rt ::;eg2F'n . [)e ploegen leverden fell e strijd 
Je uames fil2ri '1n Sr i t Rn JiJmlie v::n -::'e~ TutJk bsek:te" iP.der ir 2 beurten 6 nt...nten on '-../ 
daar konden de heren niet asn tip~en , ondanks ~e FrJria s t ijl van Bareld Schuiling 
of rle speciGle klP.tJin:;J v·=m Gurt VElstEnburg . 
Ploegenuitsldg : 1 . Steenhergen 2 . Menni~ge 
Hondriks . 

3 . Dijkerna 4 . Voidk~mp en Bra~ms en 

Over i ge ui tsLJgrm ku i osteken : Heren : 1 . GEJz i anus Zeubri ng 2 . ~enk Hut in_g 3 . Gert 
Jcm Diemer . 0 ,1ffii2S : l . JanniEJ van dar Tuuk 2 . ~1in.J St3dmnn 3 . (oef i e 8ra3ms 

Toe~ kregen ~R nnnBnaren een voor~r~efje v~n he~ grote einrlfeest (do zeskamp) . Oe 
drie spel en Boddonrace + ringsteken, BlinJ rHElr d mennen en brinkloop vergden I-Jet na- "--' 
Lli qe inzicht, taktiek , s <-Jmcmspel en ·erv::Jring van de nloegl e den . Menigeen had nod.t ge-
dscht nog eens in eon b ~rl over de Brink qe-;eden te worden en enk ele nroeven eindigden 
z~lfs onder het bej . Het blind ~áa rd ~ennen w~s kostelij k om t e zien . EvRn leek het 
erop rl1t enkele naren do Brink .Jefiniti ef ~ilden verlJten en voor hen:was de finish 
streep dsnook een · orib8kerd en nooit bereikt 3'Jontuur . E.rv==lr i ng sprïk hier boekdelen 
en he: was bepi1ald gsen t oev :ü Jot ènkele dames met "menervar.ing " hier ds hoogste 
ogen gooiden . Bij de Brir;:kloop vi el VD[]rr:ll het supersnelle werk van L~cas Niem eh e r 
op . In een halve ronria li ep hij een fiksP achtersta nd weg e n bracht daa rmee de an-
rlsn van het pu~liek op elkanr . Ploe g Hr1~ms liep een nieuw Brinkrecord in 2 minu t en 
3,7 seconden . . 
Oe uitslEgen VAn deze on~~rrlelen : 

Bedd~nrace : l . Hendri~s 2 . Cijkera 
6 . Steenbergen 

3 . Braams 4 . Menn i nqa 

Ovorige beddenraces : l . · Tri jntj e Schuiling en Gerard de Groot 
Br:~ reld Schuiling 3 . Evo11en Kors en 8Clr'üd Meyering 

5 . Veldkamp 

2 . Ina de JóngB en 
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:- Z_I_N_D_E_R_E_f\1 _ _ 0 E--S·~-A-r~·-;··~ rJ G I N H A N 8 A L F I N A L E r 
'----~~-- _________________ _... 

..._,.iJ W). j :;.'landb;:'Jlploegen moLhten L.i.ch weer verheugen in een uitstekendG belangstal.::.j .. 
:~ wnron hio= en dear op;all~ndA opstellingen te noteren. 1 Zal niet vaak Jebeurc1 1 
·~·::. n:.Jeder Bn docht.er in 8jn · !. :·· gJ. opgesteld staan 1 zor:üs· bijv . moeder en doch·~:; 

---<- '"• dec l<loo in d2 ploeg var. Vel dkamp. Oe ploeg van Menninga l""'~;.,...':;raf :ech'ter·:ook dit 
_QC: 9 W~'lF.Jr . f•loednr Drent L.. . l haar doch t ers Gea en Greetje vormden een sterke basis v:·C.::

~Lü S)~pathiek8 ploeg. 
'--:"'(·· .. : CcJ f amiliebetrekki·',J.·m bl8ven niet ~lleen beperkt tot é8n pnrtij. Soms spL -L~- .. 

.-. .:..;-~.: ~ 83; t :::rte ·~ ~-, d c ~cg t::n el<aar~ R.:JeL.e Kuipers maakte· haar familiebetrLkkins ;- ~ 

_ ZL3r duidel.i. ' t< tosn Z.J na .::r teoenstandster . - -pr g~ ;-:- '":vr:üi-~ 1• ·Kcrrs) ·oen t ;;'"i_ . \__,.... . ~ ~ .. 

~ .. " ?,.. ~ '3 kans op o.n bra<'k -out gaf r Ord.::;r het m~:tto :•dank je wel tantll Roelie 11 t.<:.n . ..~ ··i. 

:~~! len dsz o kans onm~d~3l!ijk c~ ervaren wijze. Als dank daarvoor mo~st tantu ~ ~ :. ·. _ 
'---...-·. ··:;u::l:.j:< stevig omhelst u.•orden .. Qls U tante Roelio vandaag met het hoof d vol pl 

-:: · · :.~ :.ie".:. l\JfJ<Jn 1 ulCI-3t L u2s r 1"1 ct van komt ! !. ~ 

~t ; ~truf~ de wecstri·dGn ~ d ~( ~alt t8 mHldcn dat ~8 nervHsitsit hier en daar ~J 
'-..A.-~- ric::r:..g rJar~ c:;.l :JP'=';lde. :n poulo A WR5 Ve.':.dkamp duldslijk h8t sterkst. In fJC 1: ~ 

·. · .• ~:-n dr; nlof"g,.m tl;:!. L.~. l<'3ar g.::::.t!adgd 1 ma~r ui t,:indelijk wan hier Oijkë:na . 
-.. .~· ~-..·i ~c',...;n r:.iTl d':: ;:n.:n7. ::·"l voor dt: f)lo.-:qen in de ,,:dnd:r.ondcn waren spannend • Oe, t t . ~~ · 

"-..." · ~.r ·., :-:-rf c.ufl spar 1nL~g de G1..Juts.L,'J verwachtingen . De handbaluitslag w.::rd; 
·. ~=-· ~srr..J 2. u::J";_;na -' " 8::-aa;-,.3 4. IYJenn i ""!ga 5. St8enbergon 6 . Hendri:.: 

\.../- ~ .~ t::GEI\.ST!~!,~ .!f~.~ ~t.'i9_3fl~~'2~E_;_ 

54 rJun-sn 
53 pun-'-.en 

Lt 1 fJ u • ~ : !-: n 

~~amDFrosn46 nur ten 

v , . c. J.u<t:.-:Jp 
· : .. ;, j1· :.ks 

l:4 D ..Ji tr:m 

39 pL ., ti3:-! 

In ~e pauze Jan dE h8ndbalwedstrij don hi ~· ~ 
da badmintonclub gesl8agde demonstrati~su 
Op kortc 7 maar duidelijke wijze word~r ~~ 
mogelijkheden van deze sport getoond ., 

,_ ' ;,: !'::;c:;m w_ :, 1!~. ::- aan ~et .n;,na van dB 1 ~en zeer goed verlopen srort- en sp .... '. 
~ . · :g::~ ~c h~per dnt w~8r zeer velen dot besluit van de sport- en srelwGok zul· r· 

'.j L,n meef'Jaken en ;l..Jil p loeg ko1:1sn steunen. Vie r het mee het feest van gozollighc,_. _ 
_ , ~~=~tivitait ! ~!l 

T8t besluit wil ik H~~dr!kLs Ouu~kamp dank~n voo~ het stencillen van dit sport- C·l 

- ... •
1 ~ülleti.-: em c~:- kl·a; ."t.c:r!:JP7.0rrsn.L,s voor hun s~.:J:'vice om dit bulletin met ds kr e:-· 

..,.,.:l-; 't.. bezcrgdn, 0 ,k de •ir- .J obal :~ dank voor het gratis beschikbaar stellt:n van a.'. i· 

.L1e:.cd :nij na 1HS ~ w::rschijn..:n van bulletin nr . 5 nogal 'Jens gevraagd : "Wi o wa::: w:>.i 

J~. ~ieaç;cnt dir:J d·J inwong:..· uit f\'lnsn li~t blazen?'' Wis hut was , is onbekend 1 n. a· r 
·~ di!"lg staat V?s::;: 't !L?~ ~ i::r .. and uit 1\nncn . want di3 genoten nog volop van h ~ ~ 

~~~ g2:o~nde s: ~r~i~oa: ~ :! 

... 

---------- -------
i 7JT ZIENS VA~/\VD~D 0~ l8.30 UUR OP OE e~INK !!1!! ! ! 

~2~~~omen uitslau : stoeltjes dRns : !. Er de Jonge en Jantina Habing (bloemen ) . 
2. Klaas St~enhuis en In~ke Hoogstaten (bl~enJ L l, 

~alen~ van A~ l an : Grae~j~ 9n Hele~n Zondag 



P L 0 EG :J I J K E M A P. I N T V E R S P t; Y- B 3 X E R 

De supporters van ploeg Dijkerna waren nverenthousiast toen hun ploeg via een goede pres

tatie bij 1 t zwernmen.::t>ovenä.ai:t , bléef staan , Daarmede was è.en.: ;fraaie beker verove·rd en moest• 
de ploegleider ep, zijn, ~·ssistent er aan geloveri e ~:Iet een fraaie ·boog belanden zè in het 
water en dat verhoogde alleen maar de feeztvreugde , 
Begunstied docr fraai weer verliepen de zwemwedstrijden weer erg vlot en de ui'tslag werd: 
1 . Dijkerna en Menninga 6 punten 3 . Braams 4 punten 4, Steenbergen 3 punten 
5, Hendriks 2 punten Vel dkamp 1 punt 

ST Alm t/m ZATERDAGMORGSN: 

1 . DIJ1C2l\:A 60 punten (winnaar Verspuy- beker) 

2 , BRAAiliS 57 punten 
3. MENNTITGA 47 punten 

4. S~EriDERGEN 46 punten 

5. VELDKAMP 44 punten 

6. ~DB.IKS 39 punten 

Wist U • • • • •• •• • 

dat tijdens de zwemvvedstrijden er op de Brink hard gewerkt wer d door de bouwers van 
commissie ciorpsbëlangen ? 

dat , toen het niem!s van de zege van ploeg Dij:<ema bekend werd9 Jan Braams geheel 
vrij':Jillig (?) in het ·::a terbas.sin plonsde??? 

dat hij er nu vcor ' t eerst deze week opgefrist uitziet??? 

dat zelfs in de zomertijd zaklantaarns nodig zijn? 

dat :Aannie B\.4utkamp en enkele ander beke:r.de dames daar meer van weten??? 

dat de heer Steenhuis al vis gevangen had vcordat hij ging vissen ??? 

Tot vanavond!!!! !! l!!!!i! !! 

Dick 


