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't Is weer zover . ~Dq Eer paar nachtjes en de alleraktiefsta en allervor- _ 

moeiendsta week van het jaor gaat weer van start , n . l . de Anner Sport- en Spelweek . 
'- En zoals Zuidlaren als symbool een paard heeft , zo hebben wij in Annen als Gymbaal 

de uil oftewel"DE ANNER DEL'' · Bij de invalswegen van Annen heeft U reeds enige da
'- gen de fraai uitgevoerde grote "Anner Delen" ·kunnen zion staan . En LJ weet het, de 

uil is het symbool var nadenkendheic en wijsheid . Oe mannen en vrouwen van commis 
sie Dorpsbelangen hebben ook dit jaar weer-met grote wijsheid enn zeer uitgehreid 

'- sport- en spelprogramma tot stnnd gebracht . Vele en vele uren voorbereiding zijn 
weer .voorafgeqaan aan deze sport- en spelweek 19A2 , de ounties ziin op de i qezet 

\.._...en a . s. maandaa kan het apr:~-;- - en spelfeest beginnen . 
Via rlit dagelijkse bulletin zullen wij U np de hnnote ~nurlpn van alle ee

\....._... langrijke gebeurtenissen in rleze ~port- en spelweek . We zullen de resultaten van 
rle zeskampploeqen op de voet volgen , alsmede alle verwachte en onverwachte gebeur
tenissen tijdens het sporten, tijdens hrt spel en en tijdens het feesten . Dat wij U 

~ die dagelijkse informatie via dit bulletin kunnen geven, komt, omrlat wij werlerom 
de medewerking hebben gekregen van de bezorgers/sters van Uw dagblad . 

'-...../ En v~al rle niewelingen in ons dorp zouden wij willen aanraden 
spelen , sport en, kijken of feesten . Door tdeP. te doen 1 zult U ontdekken 

om te koTTJen 
in wat voor 

'--- sfeerv~l dorp U bent komen wonen ! ! ! ~ -

I PROGRAMMA voor maanr•ag 17 mGi 1982: } 
13 . 30 uur : spelletjes voor rle kinderen van de lagere school en kleuterscholen) 

klas 1 en 2 : Groot gRnzebordspel (op 't sportveld) 
klan 3 en 4 : Vossejacht (start Rn finish op ' t sportveld) 
klas 5 en 6 : Oriënteringsrit (start en finish bij rle lagere school) 
kleuterscholen : civerse spelletjes . (op 1 t sportveld) 

17.00 u tn + 20 . 30 u : biljarten voor zeskampploegen bij Erkelens 
18 . 30 u : Mu~iekshow door het dorp en op de Brink (muziekvereniging Drenthina en 

\...__.., de rijvereniging Oe Brinkruiters) 
Dorpsredenaar Harry Hensen opent de sport- en spelweek op rle Brink officieel 
Spuitvoetbal met de brandweer 

19 , 15 u : 
19 . 30 u : 
21.00 u : Cammen voor zeskampploegen in het Dorpshuis . 

Tevens jam~en (vrije deelname) simultaanwedstrijden met pr1Jzen . Degenen 
die hier aan mee will8n doen, ~ceten dambord + . stenen meenam~~ en zich om 
kwart voor negen melden . Na het begin van de slmultaanwedstr1Jden wnrrlen 
Qeen spelers of speelsters meer inQeschreven . 

vanaf 20 . 30 u : Onmonstratie van de _sportvereniging Annen in de sporthal en een de
monstratiP van r!e bri:igeclub in het dorpshuis . 

+ 23 . 00 u : Uitre1king van ce "rode lantaarn" in het dorpshuis aan é~., van de zes
kampploegen , 

WIJ ZIEN U TOCH OOK AANSTAANDE MAaNDAGMIDDAG EN AVOND ????? 

Oick . 
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'----" Als om 19 . 15 ~onze uelbespraakte en veelbesproken voorzitter van de commissie 
Dorpsbelangen met zijn bekende prachtige volzinnen de elfde sport- en spelweek gaat 
' :nen , dan heeft rle jeugd van de lagere scho t1_.,_ en klë'Litërscholen al een heel spel-
p-rogramma achter de rug. 'J e biljarters beginnen al om vijf uur 1 s middags i n café 
Erkelens ta spelen om de Rerste ploegpunten. Vorig jaar en ook in 1979 was het Mans 
: .ers· van ploeg Braams ;~_-_e oe hoogste serie caramboles op het groene laken toverae eo 

îJi51((3ë ploeg·overwinning ging toe,n naar de ploeg van de--toen debuterende Beelie Bra::::rr~ 
P-t is dus de ploeg r'ie varE:vond ve::-slagen moet worden. Maar of dat lukt • • •••• ??? 
'--"" En als de biljarters al menig balletje in de bekende stille-sfeer hebben laten 
rollen, maakt muziekvereni9ing Orenthina zich gereed om vanaf 18.30 uur een tocht dooî 
1....__.,. dorp te maken. Deze r uziekshow wordt ondersteund door de rijvereniging Oe Brink·· 
ruiters . En als dit gehele gezelsGhap teruggekeerd is op onze fraaie brink , dan zul
]-~ nog staaltjes van hun kunnen :aten zien. 

~ Na de opening ook dit jaar weer het grote waterballet, dat spuitvoetbal genoemd 
wordt . Gaat U er vooral dichtbij staan , dan kunt U hPt heAl nned zien en bnvendien ae
l'--"'t U dan dubbel van C'3 Va3rdigheden van de Brandweer en daarna de Anner jeugd.-

Vanaf half negen ~unt U Uw belangstelling verdelen over diverse evenementen. Oe 
~ · dgeclub begint om h<. '. f r,e~en met esn demonstratie in het Dorpshuis en de sportver
m-r1ging Annen geèft '· 3"1.3~ Gie tljd damonstra ties in de sporthal. 

Om negen uur b~~~,~ de tweede ploegenscrijd, n.l. het oammen. 't Vorig jaar was 
I de .ploeg van Anr.e:·st.~E':::I--/ luiûü3ardertueg en flangrenz-ende stra ten die voor de zo-· 
'----" . 
veelsta keer rl e moest.3 pun·~en in ce wacht sleep-,:;e,. fl!:k nu weer is deze ploeg bij het 
p-~ijvenspel sterk f8·:ou~iet . want ze treedt nu aAn in een sterkere samenstelling dan 
~- t tevoren. Maar.. , , .. het zijn gClngw~dstri jden e:-1 :Jan willen er nog wel eens fraaie 
blunders boven tafel kon12n • 

..___... Niet alleen de oloegcn, maar ook àndere club-·, huis- 1 tuin- en keukendammers in 
alle leeftijden moge, hun kunnen beproeven. Een sterke simultaanspeler zal tracht ·· 

iereen te verslafin. ":;.oo~ sconm 11 heet dat in damkringen. l1Je rekenen er echter op 
~ er een aantal Ar.nenaren zal zijn die hem dat k~nnen beletten. Per slot van r~~e-· 
ning zijn er ook nog een aantal fraaie prijsjes te winnen~ Wie mee wil doen wor~t ve~
. .ht zijn dambord en stenen ~ee te nemen en zich om 20.45 u, te melden . Dm negen· uur 
b~ginnen dè wedstrlJUer ~n oaarnó wordt er niemand meer tot de simultaanwedstrijden 
t"~gelaten als deel1eDer. O~t in tegenstelling tot andere jaren . 

En dan • .•••. . , .tu• · ~r half s2.f en elf uur zal de eerste rode lantaarn van deze 
week worden uitger8lkt. Deze ~ode lentaarn wordt aan het eind van iedere dag uitge-

_kt ·aan de ploegleider von de ploeg die de pech heeft op dat moment onderaan te 
staan. Voor een spennen~ vsrloop van de ploegenkompetitie zou het leuk zijn als VrlJ
t··~l alle ploegleidu:'s de lantr.Jarn oen dagje mee zouden dragen . Er schijnt onder r~e 
~._....legleiders trouwnns wel in'Le:cesse te bestaan voor deze rode lantaarn , want er word-~ 
gefluisterd dat. de com~issie Dorpsbeia.ngen ter steun 8n tot troost er consumptiebon:- sï1 

wil stoppen. 
l Wie zijn eig3nlijk die ploegleiders en hun assistenten??? Wel dat willen we çraag 



eens even uit de dCJeker. cioen . Per ~l.ot van rekening z1jn di "L liL! menst;n rlie Vt ur otBZd ..... _ 

sport en spslwee~ van onschatbare ~aarde zij~. Per pl oeg moeten ze proberen nm 6n . -----
sportlieden van jong tot oud in hun· ·huurt bijelkaar zien te krijgen , ze te motiveren , -
ze leiaing te gev~n en te proberen om gezamenlijk op een oezelliga sportieve manier 
ook nog een aardige. p-restatie te leverem. ·En dan .t;lsginnen we .met ploeg Hadernakar met 

.als assistent Gefrie·van Dijk. Bei~en net Lertigeis. SeidPn.echte ~portliefheh~ers. 
' t Vorig jaar zegevi Jrde hun ploeg met toE 1 als captain Johannes Dijkema . NR tien jaar 
captain te zijn geweest vond Johannes het welletjes en natuurlijk werd hij vorig jaa:· 
daarvoor uitvoerig bedankt en in de bloe~etjes gezet. Hendrik Racemaker draaide al e- -
nige jaren mee als assistent en rle fijne kneepjes van ~st ploegleiderschap heeft hij 
uiteraard goed van Johannes meegekreqPn . Assistent GorriB van Oijk zal Hendrik alle ~~ 
steun geven die ~orlig i3. En aan het ~ooE~ van Yen~rik te zien :s het helemaRl niet 
zo verwonderlijk rlat ~ij fysiotherapeut van Bijk vroeg om zijn assistent te worrlen . 
Zondermeer rle eerste handige zet van Hendri~ . Van zichzr_f was hij altijd al zeker en
goed verzekerd . Met io 1 ~ assiste~t zal zijn moeilijke wandelgang spoedig veranderen in 
een sportieve looppas . We wen~en de heren veel succes. Een prolongatie va~ de titel 
zal echter moeilijk worden . ~ 

Het jongste duo (sa~en dan) die de verantwoordelijkheir, voor een ploe~ heeft aanoe 
durfrl is Ben V8 lckamp met assistent M8rtin Overbos . Ook hier een wijz1gi~g . Ben is al 
jarenlang rle sympathieke ploegleider en ook jarenlang was Hans Pasman zijn medowerker~ 
Hans baf zijn job over aan een jongere collega (noq bedankt Hans voor het vole werk) 
en we zijn benieuwd oç deze verjorginqskuur gevolgen heeft v~de eindklassering. 
In 1981 beleefde Ben met zijn ploeg een dieptepunt. Ze werden laatste . In 1980 waren'---" 
ze echter eersta en daaruit blijkt. weer dat sportroem snel vergnnkelijk is . Zowel 
f"a rtin als Ben zijn liefhebbe:::-s van volleybal e:-1 voetbal en met zulke sport:iale over--\.......
eenkomsten moet het rit j2ar wel goed oaan. 
Een ploeg die oo< altijd sterk uit het strijdgewoel tevoorschijn komt is de ploeg var 
Boelis Braams . Sarren met ~E zeer ervaren Harm Buutkawp varman ze een duo dat in jarer~ 
de oudste is . Via re stamtafel is bekend geworden dat ze alweer een zeer speciale tak·· 
tiek vnor dit jaa: ontwikkelj hebben, n,l . de taktiek van de minste weerstand . • t Is. 
heel simpel zet;_ger ze. Des te r:ür.der weerstard, res te h3rder loop je . Des te 11inrl~;r '----" 
weerstand, des te harder zwem je . Via een ingewikkEld tec~nisch procedé (onder anderen 
postzegellijm) gaar, ze de;.o vinding en taktie~ op de ploeg uitproberen . We zullen hur 

'---" prestaties zeer rau le~tenJ volge~. 
Zeer sterk en zee:::- verrassend za: dit jaar de ploeg van Berend ~enninga en assistent 
Jantinus Kuipers ziel-] presenterer. Dat althans was het resultaat van een voorlopig .._", 
vluchtig teleforis~h cortaKt met ~antinus K_ipers. Hij 1eed arg geheimzinnig en veel 
wilde hij niet los:aten, maa:::- ••.•• <uipers was zeer zeker van zijn zaak . Dat zou trou
wens een erQ! prett~ge ontwik(elinç zijn voor het duo Menninga/Kuipers" Laatstgenoem-~ 
de volgt Harko ~iddel op. Har<o heeft ook vele 2aren veel werk verzet ten gunste van 
rleze zeskampploeg, uaarvoor Vé~af ceze plaats nog onze dank . T~en het duo MenningsL_ 
Kuipers gevraagrl werrl of ze oo< een spocialo taktiek ontwikkeld hadden , zwegen ze in ~ 
alle talen en het bleef bij ee~ beleefde glimlach . Dus ••• .. • ????~ ~ ~~ 
Samen zijn ze 76 jaar en beide- zijn ze liefhebbers van sport . Beiden wooen ze al ve 
le jar·en in Annen en beiden begüeidAn ze al vele jaren de sport·- en spelweekploeg Vê!.r( 
hun buurt . riek Hendriks/Ep· de ~orç;_e , een zee:- deskundig duo die proberen het onder
ste uit de sportieve kan te haler. Lok zi2 komen dit jaar uit met een zeer sterks a~ 
ervaren ploeg en ook zij hopen oe eer Leer eervolle klassering. Aan de inzet van Di~~ 
en lE._zal het in ieder geval nie·t 1:.;gan ~ 
Oe laatste ploeg wordt geleid coor f',;.x Boelens en Roelis Hopfllan . Enkele jaren achter 
oen was Max assistent bij Jantirus s~eenbergen, die door een interne verhuizing 1n An
nen nu bij een andere buurt en ~us ee- andere ploeg hoort. Voorlopig dus ge~n werk 
voor Jantinus , maar misschien rloet ~er nog weer eens aen beroep op zijn grote erva-· 
ring . Max Boelens dus ~u de pl~eglei~~r er hij nam al dadelijk een opmerkelijk ini
tiatief , door een assisten"!". ·. (Roelie cus) te benoemen . Oe verwachting is dat raa.r·- · 
door voo~al het vrouwelijke dee_ ~an oe ~loeg nog beter begaleid-zal kunnen worden. ~ 
Een taktische ze~ dus en we wac~ter :n s~an~ing he~ resLltaat ervan aF . ______ __ 

---:ror\JANAVDNOOuS en ,--:-;-: . . • denktllè:.vast even aan het---clinsdaQàVOndprogramma met de 
zeer beken~e en geliefde ori~ntering3rit van de plattefandsvrouwen ~!!l U ku~t star
ten vanaf 18 . DO .J., terwijl de jeugè- al een half uur eereer kan vertrekken . 

Oick 
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PLOEG BOELENS AAN DE LElDING j· 

Als U Max Boelens en Roelis Hopm8n rRchtop en fier dooi het ~or~ zi~t march~ren , 
n is rlat om~at dit duo in de Rerste twee ploegen wedstrijrlcn succesvol uit ~ ~ strij ~ 

'traar voren kwam . Via rle ivoren ballen en rle platte schijven pakten ze lf e 'voorlo[lige" 
Pgrste plaats . MaAr voor het zover was, was er al een heel program~a achter de ru ~. De 
~elletjes van de kleuterschelen en lagere sGholen oingen om half1onder uitstekenr.6 
weersomstancigheden van ·start . Hl!!:·t ·onderwijzen-cl personeel legde· ~eel···eer in met een
· ~ede organisatie . Oe prijzBn bij de vosse.iacht gingen naar groep 8 (le : 46 punten) 
yoer 5 ( 2E! : 43 punten), groep 6 ( 3e : 42 punten) Bij het fietsen waren 't liefst acht 
prijzen te verdel en . Oe ui ts lag was : . 

' Ina Dussel en Suzan Plantinga 2 . Roelof Boer en Martin M8n~inga 3. Arnolrl Kors 
~Bob Windhorst 4 . Gea Boere~a en Heleen Zondag 5 . Bas Boon en Alice Kremer 
&. Rdlarid Bolt en'Jannes Mellens 7 . Ben Handriks e~ Karin Hpgen 8 . Henk Menninga 
, Mar jolsin Karel . 
---.,/ . ' . . 

· Hierna begon het bil jarten voor ploeqon _qm 17 . 00 u bij caf~ Erkelens . Daar ver-
~een een ~ieuwe ster aan het sport- en spelwé~~firmanent, n . l . J . ~alburo (van de 
~eg Braams) , t ie me t 107 caramboles een niRUW .sport~ en spelweekrekord vestigt.o . Daar 
bleven de overige cracks duidPlijk bij achter, alhoewel Jan de Jonqe een prima 2e plaats 

~aalrle . Verrassen~ kwam ook Barsld Schuilinq uit de bus ~ _ Hij verraste de. insiders met 
~n,uitstekend~ 3~ plaats . 
~ . . 

Marsmuziek en hoefgetrappel lokten ondertussen menigeer naar rle Brink , alwaar 
. \..__Przitter Harry Hens.en weer praatte over '1de mooiste Brink ter· wereld''. en verder re

klame maaktevaorde fabeltjeskrant . Wat echter bepaald neen fabeltje was , dat was de 
- ·gr ·geslaagde demonstratie Von de rijverenigj_ng "De Brinkrui ters" . Dnder leiding van 
\.._Atrukteur J . W. Mant.ing uit Rolde (wat een stem heBf t diP. man) werrl een serie keur i ge 
figuren geredPn , waar het publiek . veel waardering voor had. Een on ander werd afgewis -

ld door. ~~ - ~~l~~j~enrl? klanken van muziekvereniging Crenthina ! ~orlat deze prachti~e 
'7-cîmeravonrl bijgeschreven kan worden onder het hoofdstuk "romantische avonden" . 
f'i:"'t je met paarden ook kunt stoeltjes· dt-ins·en Y was men igeen onbekend . Na gisteravond -na
........__,Jrlijk niet meer : le Yvonne van der Vaart 2e Wij a Lanqerhuizen 3e_ Egbert Smi t . -

Daarna kon de toeschouwerskring zi eh ver-plaatsen ll«Jar .het domein V<Jn c;je brand-r 
.. ··--er. ~.edit Qi3?ien heeft, is geneigri om rle sport- or spelwl3ck om te dopen in sport
.\.._.. _spui tweek .• To_t zeer ·grote vreuqrlc van het jeugdigB oubliek gtngen de stralen oÓk 

wel eens "per .ong'eluk verkeerd '1 • Ook een zeer beken !'1 politi-epersoon wa.agde een spuit-
1ing . Reeds na twee ·seconrlen was duidelijk rl_at hij ni Gt in -dr; finale zou komen . . 

~1- een zeer: talentvol toekomstige brandweerman kan trJillen Talens worden . Net. als in 
1981 beha-alde hij de le prijs . Knap werk ! .f~aar er w~ont meer :talentvol -tosk oms·tig brand
J rpBrsoneel Elan de Bartelaar . Qok de fcrnilie Dekker levert ieder jaar een·prijswin
• aar . f\Ju was het Hendrik die l'l( e 3e rrijs won , terwijl Hans Erkelens 2e werd . " Oe prij-
70n van ~et.~puitfestijn zullen ~ondardag worden ui~g~reikt • 
.._ En hierna was het de beurt ~an rle binnensporten , bridgedemonstratie , rlamwe~strij -
den 'voor ploegen en demonstraties' VAn de ~-portvereniging Anner . Alles verliep weer 

3d tot zeer goed . Toen de· GVA-de~onstraties ten einde waren, werd het zeer rl ruk i n 
h~t dorpshuis} want d~jri streden ~e ploegen om de dam~eer • . 7osls verwacht werd rle pl oeg 
~oelens hier duidelijk eerste . Toch w~s Job Reinders (ploeq Handriks } rle held van de 
J · Hij voàrkwam een 100% score van ploeg Boelens door de zeer sterke Piet lûeyer een 
nederlaag toe te brengen . Maar er waren meer damhelden . Tsgen simultaangever Kees Hol
F+ein bleven Oennis Meyer (nog ~__2_ jaar) en _Martin Menni ~ga: (nog ~r _1} jaar) zeer 
'----.Hj 0\te~eind tot grote· ver- en bewondering van het vele publiek . Ploegleider. Boelis 
.Braams doet ergoed .aan om 't Vólgend jaar zelf maar in de damploegenstrijd uit te ~n
r~n ~ Bij het simultaanspel ~as hij de eniQe die Holstsin wist te verslaAn en qezien 
~ uitslag van ploeg Braams bij het dammen , ~ad de ploeg sterker gekund . · 
UITSLAG simultaan dammen : le Boelis Braams · 2e Miehiel Zoetebier 3e Martin Menninga 



Dan nog een nageknmen uitslag van het pcnaltie- s chieten . Dit valt weliswaar o~heol 
buiten de sport- en spelweek , maar nmd~t het zondagmirldao gehouden is , is het tnch 
vermel denswaarrl . Naar de finale gaan (op 4 juni + 19 . 30 u) : 
6 t/m 10 jaar : Pbel Reitse~a , Peter Raderraker, H; rk Groenhof, Henk Raven , Henk Timme~, 

Harmen de Jonge , Johan Timmer, ~arnix Veldkamp , Maarten Lakeman . 
11 t/m 15 jaar : Otto Kluiving , Henk Braams, Jan Klinkhamer, Geer tjan Groenhof, Marcel 

Pieper, Jannes Mellens , Roy Her man, Mark van zanten , Roy van Arummelerr, 
Marco Beishuizen . 

rE STAND VAN DE PLOEGEN : 

' 1. PLOEG BOELENS biljarten 4 punten + dammen 6 punten = 10 pu~"'ten : ; 
2 . PLOEG HENÓRIKS biljarten 5 punten + dammen 4 punten = 9 pu~ten 
3; PLOEG VELDKAMP biljarten 3 pLnten + dammen 5 punten = 8 punten 

"l 

- .. 

PLOEG BRAAMS biljarten 6 punten + dammen 2 punten = 8 punten 
5:-rLÖËG-MEN.ruÏi\iGÄ -i;iïj~~t;~--2-~~~t~~--~-;;~~~~~-2-r;G~t"~~--=---4-r;~~t;~-

PLDEG RADEMAKER biljarten 1 punt + dammen 3 punten = 4 pu·ntm 
Berend Menninga en Hendrik Rademaker kregen gezamenli j k de rode lantaarn 
Tot dinsdagavond worden ze verzocht dit opvallende licht baken d~or Annen 
Niet wegmoffel en heren !! ! ! 

uit gereikt-:-' 
t e zeulen . 

Daarmede kwam een einde aan de ee~ste zeer geslaagde dag . Oe verenigingen worden uiter. 
aard weer hartelijk bedankt voo~ hun uitst8kende organisatie, te~wijl nog vermelde 
waard is dat si~ultaangever Ke~s Holstsin 11 partijen won , 3 re~ise speelde en 1 v~~ 
lQor . Een goed r~sultaat dachten we ~!! 

PROGRAMMA VAN DAAG DINSDAG 18 MEI 1982: 

Vanaf half zes vanavonJ kan men starten voor de zeer beke~de fiets-or iënteringsrit~ 
uitgezet onder auspiciën van de plattelandsvrouwen . Elk jaar tussen de 3DO er 350 " ee± 
nemers/sters , DuS KOMT TIJDIG ~!!! Oe route voert ons wederom langs groene en soms 
gele weiden, langs geurende bossen, dwars door pas geoloegd bouwland en over kner~
schelpenpaadjes . Met strikvraoe~ probeert men onderweg U erin te laten lopen en 1e 
route is zo uitgezet, dan de ~ans op verdwalen groot is . Laat al dEze waarschuwingP~ 
U er echter niet van weerhouden om r.e aft.ms vroeg aan de k<=mt te hebben , want als "-"'t 
weer weer meewerkt , worden het weer gezonde blaren . 
Na afloop natuurlijk weer het onovertroffen ~fietsbellenbal '' · oug ........ . .. KOM ! : 

'-..../ 

PROGRAMMA MORGEN WOENSDAG 19 MEI 1982: 

Dit wordt ook weer eer zeer drukke dag voor aktieiJs Annenaren . Om 13 . 30 uur ~aJn de 
ploegen sjoelen om de punten met hun ·60 plussers . Wat een i~zet ieder jaar ~ Dat C 
u niet missen . Niey te cicrt b\J de bakken kamer , dat wordt gevaarlijk ! Daarna .. ~ 
ook vrij sjoelen voor liefhebbers en kaarten (vrije deelname) . Oit kaarten gaat om 
bekers . U moet wel 60 jaar en ouder zijn om mee te kunnen doen . 
Om 15 . 00 uur (drie uur) gaat het straattekenen weer van start op de Walden . Zowel~. 
-ploegen als vrije deelname . Oe kind Bren di'e me8 wille-n doen moeten op de l agere s choo. 
zitten . Voor de vrije deelname ZELF krijt meenemen . _ 
16. 00 uuur : Opening kermis . "· • 
19 . 00 uur : BRADERIE op de Brink . Deze oergezellig~ braderie zal ongetwijf~~d ~eer ve
le en vele mensen op de been brengen . En na die tijd kunt U nog terecht blJ A-ber 
Okken en Jan Er<ele~s voer muziek en dan~ Dat wordt weer een dolgezellige boel . 

r·r-----------------------------------------------------------~ 
TOT VANAVOND en ••...•• POMP OE BANDEN MA JlR VAST OP ! ! ! - ~ 

_Vraag : Hoe herken je een brandweerman ?? Nat van binnen en van buiten 

ER WERD MIJ GEVRAAGD ; • 
a . Hoe staat cle baan van qrta ervoor??? Wel hij staat er niet voor , maar hij Jt 

erbij , maar wel heel arg goed , dus ook dat zit weer snor • .. 
b. Wanneer wordt er gevist??? Junioren 29 mei om 9 . 00 u ' s morgens (Annerwijv\ 

Senioren op 6 juni ' s . avonds 18 ~ 30 u (Spijkerboor) 
Dick 
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nr . 4 FAMILIE BUUTKAMP u~~ IN HET NI EUWS ! ! 

.. 'BEDANKT Hendrik HB'ddering en Evert Schuck ~ !!! ~ Wat een s eh i tte-I""e'i1G8 fie t sr-out!3-
r 'lben jullie voor ons uitgezet . Wat een leuke opdrachten en ..•..• wat vLDgen wij eriEJ~ 

~als beloning dan een massale deelmame , nl . ongeveer 400 fietsers en·fiet~ters . Dat~ 

SP~ nieuw reknrrl voor rl~ sport en spelweek . Tot dusver was 350 het Qrootste aantal rleB~ 
~rs . Het venijn van de oriënteringsrit zat deze keer niet alleen in de staart; maar 
nok al direkt in bet begin van neze oriënteringsritT Het verschil tuss~ bl~we en 
E witte vlag was direkt a~ 10 strafpunten en dat telt natuurlijk aan . Verrler k--egan 
~een lesje in aardrijkskunde (wist U dat Antwerpen in Nederland kon liggen???), een 
lg_sje in biologie (oliefanten) en een lesje Nederlandse Taal voor beginners (<ie ::ie die
r ) . Hoe het ook in elkaar zat, •t was in ieder geval een prachtige tocht over verras-
s"èrî'de weggetjes . ne vele lofuitingen na afloop waren zeer op hun plaats en die zullen 
er~ plaatsje k :r:,~j gen in de geschiedenis- analen van de sport- en spelweek , -net ·zoiets 
a~ de kerk van Anloo destijds bijgeschreven is in de geschiedenis- analen . 

Oe ploegen streden natuurlijk ook weer voor wat ze waard waren • . Ploeg Handr iks zat 
V),..,.(j optimistisch ron~J te kijken . Onder het motto ·"w ie de jeugd heeft,heeft de toekomst" 
veroverden ze bij de junioren de le plaats . Helaas lieten hun"oudjes 11 het afweten en · 
d ~door 9.!)..t1Jing hun net de le plaats . Deze "oudjes" werden Se . Als je echter bij de' 
j'èU'gd 2e wordt -en bij de ouder~n le, dan moet er w.el een he~r gaBtie klass-eri-ng uitrolleD 
Qpt overkwam ploeg Braams en net als vorig jaar zoeken we nu naar een paar schoenen net 
B"-../ flink grote maat, want Boelis Braams dreigt naast zijn schoenen te gaan lopen . Al -
met 531· kwam 
1 loslens 
2':--Hendriks 

3 Araams 

dinsdagavond 
10 punten + 

9 punten + 

8 punten + 

de 
4 
5 

6 

volgen de stand op het scorebo~d : 

punten voor het fietsen = 14 punten 
punten voor het fietsen 14 punten 
punten voor het fietsen = 14 punten 

4~eldkamp A punten + 2 punten voor het fietsen = 10 nunten 
5. Rademaker 4 punten + 3 punten voor het fietsen = 7 punten 
~-"~8nninga 4 punten+ 1 punt voor het fietsen 9 punten 
Na de bekendmaking van d'e'z·e· 'uitslag macht Berend M8 nninga vnor d.e .2e keer in deze w~ek 
(] ~ode lantaarn in ontvangst nemen . Oe stralende lach waarmede' hij dit kleinnood 1n 
oM\/angst nam , kan een voorbeeld zijn voor alle sportbeoefenaren . "Meedoen is belang-
rijker dan winnen" is de stelregel van Berend en wat rlat betreft kan hij over t~ee jaar 
r~ 1tstreeks door naar de Olympische Spelen, want daar zouden ze met zulke principes 
best hun voordeel kunnen doen . Spannaa d gaat hetnu in de:ploegmstrijd echter wel wor
dP'l7 want vandaag worden de punten van het sjoelen en het str.aattekenen verdeelr4 en 
~gen (donderdag) volgt de Hemelvaartsdag, op welke dag ds .ploegenstand meestal finaal 

op zijn kop gezet wordt . 

! ! ! ~ ! !!! Kent· U de familie Buu:tl<amp???? Er is een seniorfamilie en een junior · fa
mr.tie. Hoe 1 t komt, mag Joost weten , maar ' deze familïe is altijd in de sport- en spel
week in het nieuws . Tijdens het fietsbellenbal was Buutkamp senior jarig. Op de schoude:s 
(~ :keek je benauwd Buutkamp !! ! ! Toch geen hoogtevrees????) en maar zingen . En dan 
is er nog de familie Buutkamp junior . Hij i n de commissie Dorpsbelangen en zij •• • • ••• • 
t~ is !!!! Hoe laat komt Hendrikus nou weer????? 
w~ , maandagavond komt Hendrikus om half 2 !!~! Jannis slaapt . Vast , zeer zeer vasti !!! 
Hendrikus klopt voorzichtig , klopt harder, klopt nadrukkelijk . Resultaat : Jannis slaa~t 
~- na . Maar er komt redding ~!! ~e buurman wordt wakker en deze zeer bekende ambtenaar 
werkzaam op het gemeen tehuis te Annen bonkt met-een toevall ig beschikbare bezem van-



'<us "even" rl~cht : 11 Merkwaardi g! " M:,a r het I'Ssul t~at stelde ·hem toei-I weer gerust, 
want Janmi e sl i ep en sliep en sliep. Ze sliep zo goed, dat Harry Hpnsen (voorzi t ter 
Cnmmissie Qorpsbelangen) onmidrlellijk het fabeltje van de schone slAapster verteld 
zou hebben . Helaas Harry wist van niks, maar Hpndri~us wist te reer . Zeven omwonende 
gezinnan __ I,LI_arJ=.n. tnm_idrl~ls ~ uit. tiun ~andell.jk,e ry~t on~waê_kt , o .• a . do.o;r. de_ luJdruchtige "
amotenaar . Gezien h ~ waoreksus ware~ ze het n1et aller ee~~et re opwekk1ngsakt~s 
en.Hendrikus besloot o~ de rust te latBn wederker8n . Hij liet Jannis slapende achter 
in rle Sprengakkers en .•• •••• • jawel , wat ooet een wnn ~ls ~ij niet uelkom is onder 1P "-

dekens ????? Hij gaat teruG naar zijn vader -en woe~er . Gelukkig woonden rlie hemels
breed op 400 m afstand en zo komt he t dat ·~ 1-kndrikus t nch nog vrij goed ui tgeslape'"---"' 
deze sport- en-spelweek mee kan maken . Er dat is norig a~s je in 1P com~issi8 Do~~e
belangen zit . Een sl eutel is trouwens ank wel gemakkelijk Hendrikus????? 

Maar nu ter zake ! ! ! Er wacht on~ nng een aantal geweldige rlaaen . Spel . sport en feest . 
Inspanning en daarna ontspa~n1n~, rlPt alles staat vonr de êeur en di?qenen rlie da?r_ 
van in de voorgaande rlaqen nng niets meegemaakt hebben, die moeten nu beslist eens 
komen kijken of nog teter " mee gaan ~oen", want U ~~et riet wat G-ist . B~rn~mde uit
sprakrm. zo~ls nwat niet kan , is nng nooit oebeurd (Hanry Heneen) n en n ais 1 t zn na i t'-_ 
ken , dan mcit ' t anders (Jacobus R8 itse~a)" vertolKen rie soepelheid, ~8ar~Pde dit 
sport- en spelgebeuren plaats Vlnrlt . En dat geldt natuurlijk ook voor de voor ons lig 
gende dagen : 

VANMIDDAG : Sjoels~ en straattekenen (zi e het bulletin van qisteren il! ) 
Als U nog niet geweest bent 1 dan hopen we dat het niet te laat is . ~isschj 
ku~t U da~ ~og naar rle ker~1s of de braderie . Na afloop rlans cM. \_/ 

DONDERDAG 20 ME I 1982 : 

9 . 00 u : Iedereen arriveert volkomen uitgeslapen oo het tennisterrPi~ . De ploegen gaa1 -/ 
een halve kompetitie spelen op 4 banen . 

10 . 00 u : Brullen de moto~ren bij autocrossvereniging . QRTQ . Terrein Annerwijk . Vrij en
tree . 

Vanaf 13 . 30 u-: Volksspeler cp de Brirk . fpn echt e ki~K:- er. doerr'iddag . Voor elk wat 
wils . Oe ploegen bevPr hten elkaar op allerlei onderdelen , met als ui tschie
ters het kuipsteken, de bri~kloop en de bro~çintstrial . 

18 . 00 u : Oe plcege~ bestrijden elkaar in ~ames handbalwedstrijden . Dat beloven weer 
a antrekkelijk wedstrijden te worden. U ziet hierin w.opders en dochters ca
men in áén team, nichtjes en tantes tegen elkaar en dat levert natuurlijk 
weer ontroerende t?ferelen op . 
In dG pauze zal ce badmintonclub BCAO ce ~ogelijkheden van de sport met het 
vederlichte pluimpje aan ons tonen . 

21 . 00 u : Vanaf deze tijd ku8t 4· terecht in de disco voor de halve finale talentenjacht . 

I KDr"T DAT ZIEN ! ! ! ! I DOE MEE AAN DE VO LKSSPELE!\l ~!!! l! 
Leat aktivitint Uw leidraad zijn, want volgende ~eek kunt U weer rusten !!! 

'--" 
Tot-;lot : Alle mensen die post gestaan hebben of op de een of andere manier hebben mee-

. k !JU t 1 " "k d k I ll oenalpen om de fietstocht "tot een succes te ma en : rare lJ ar . 
Uitslag individuele fL. tstoch t : 1 . Hr . an mevr . Péping · 2. Hr . en mevr • ~teenber- --
gen 3. Hr . en mevr . Baard . Oe uitslagen van de jeugd zijn door een techn1sche stor1nr 
ring in oe feestaroe Menigte var. hat fi8tsbelle~bal achter~ebleven en onder de voet C ~~ 
lopen . Mochten we di e nog achterhalBn , dan publ1ceren we d1e nog . 

Tot vanavond en vooral .•. : . . ~ .• •• • • .. . •. • . . .• • .• tot OOi\lDERDAG I I I I I I ... ... 
Oi ck . 
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0 I c !< H E N D R I K s V R A A G T p R I vr· CHAUUFFEUR ! I I f \ .. .. 

HARRY HENSEN LAAT IEDERE nAM E KNIPOGEN!!~:: 

We beleefdaG weer gouden dagen in Annen. Oe belangstelling voor en rle deelname aan 
~sport- en spelweek is nog no8it LOgroot geweest . Goer. zo Annenaren , rlan weten al 
die harde werkers van commissie rlorpsbelangen , de plnegleiders en hun helpers , de or-

1is erenrle verenigingen tenminste waarvoor ze het dnen . Vanaf maandagavond t/m ~on
oerdagavond werden weer alle belangstellingscijfers van rle vorige jaren overtroffen 
en dat geeft aan dat deze jaarliikse sport- en spelweek leeft als nooit tevoren ~ ! t 

'-._../ E.n wat zijn er weer een hoop leuke Hi~gen gebeurd in de afgelopen twee dag'eri (woen~ 
ri~q en d'onderdag) . Laten w.e . . een en ander maar eens ev~n op een rijtje zetten : 

~ELEN : Het was weer een he~ fijne mirldag ·in het riorpshuis met onze 60 plussers . De 
ploegen traden eerst. in het strijdperk en het bleek rlat Boelens gemiddeld he t 

<rkste was . Oe hoogste score was voor mevr . Bakker (van ploeg fYlenninga) , n . l . 128 . 
D-r-t was reden voor haar om spontaan een rondedansje te maken . 
Na de ploegen was het vrij sjoel en on vrij kaarten om prijzen. Ook hier rieden onze 
t 4aarde Annanaren hsc uitstekend. Os prijzsn oingen naar : 1. Oe hr . Ottens 2. mevr . 
~meyer 3.' mevr. r~ulder . De poedelpr i js ging naar ·mevr . Steenhuis. 
Bij het kaarten gi ngen de prijzen naar : 1 . Hr . J . Kors 2. Hr . Gez . Rademaker 

Hr . Gez . Eling Oe poedelprijs gin~ naar mevr . Piening . 
r~hiervoor beschikbare bekers van cnmmissie Dorpsbelangen werden zeer op prijs oesteld . 
De poedelprijo . (een fles wijn) werrl beschikbaar gesteld rloor het dorpshuis . ~e win-
r rs daarvan zijn veilig thuisQebracht. · 
~het sjoelen richtte "ie aandacht zich op het STRAATTEKENEN . Hier waren het onk weer 
ploegenweds trijden + vrijo deelname . Oe uit 6 personen bestaande ju~y gaf bij rle ploe
C de meeste pu~ten aan Hendriks , Uiteraarrl wa ren de kleine kunstenaartjes zeer te-
vréden over hun prestatie . , 
T/m woensdag werd daardoor de ploegenstanrl : 
E tensen Handriks 22 punten ;· Braams 2I punten ; 
R~emaker 13 punten . . 

Veldkamp en ·Menninga 14 punten en 

Bii het vrij teke nen waren er kleine en grot e kunstwerken te bewonderen . De j u~y oor
rl tde als volgt : 

''-----" 
Klas 1 ~2: le . Ika ??? 2e . Femmie Boersma 3e ; Chris JBn Hoogstraten 

. - - . 
K 1 ~s 3 +4: le . Tineke Houwi ng en -Marion Boelens 2e. Marc Sanserna 3e .~arjella On-
'-- rust 

Klas 5 en 6 : 1 . Bas Boon 2. Fiona Wageman 3. Anneke Overtoom 

~ Jaardat de BRADERIE OFFICIEEL nm 19.00 u zou beginnen, was het al stampvol . Oe 
w~ei'!:lo~standigheden ver leenden ook alle msdewerking en mede daardoor was he t aange
nP~m om lang op de Brink t e blijven . Alleen de firma Schippers deed aanvankelijk min
~- goede zaken . Een Anner hond (= een.hond van een An nenaar) hapte vrolijk in rle voor 
verkoop bestemde worsten . Er is nu een Annanaar met een hon~ ~et metworst . Maar toen 
d ~leine en grote blazers van het muziekkorps de Brink opmarcheerden, was die schade. 
'Jt,..., weer hersteld . Het muziekkorps Qaf èen goede show en BE!n groot applaus w~s hun 
beloning . Ook de stan~a van de Anner mirlden~tand en verenigingen waren met zorg inge
r ~t en hopelijk heeft dat zijn vruchten.afgeworpen . 

'--



Na de Braderi.e is het op versp[]ille nde_, plaatse_n _in Anr'len nog heel lang gezellig 
geweest . Een zek ere Margriet L. ·(een harr:lg~'werkst·er L•i t de commissie Dorpsbelangen) 
wist zich na afloop van het feest zelfs niet meEir. te herinneren waar ze haar fiets ._ 
ha~ ne~rgezet . Pas toen het weer licht geworden was bleek rle fiet$,_.in prima staat 
rlu1delljk elders gepar!< eei'p _te st:a_an . ., ':· ,'t~ · . _ 
Hoe gezel lig het· -~ewe.es't•'.was blEfsk Mk -uit de verhEl en< van rl~ TENNISSERS .: Zij moes- ··..._ 
ten vroeg op om hun sport in de ploegens t rijd te bedrijven . Dat vie l niet m~e . Maar . 
ze haal den het, hoewel sommigen op het nippertje . 
ne tennisstrijd voor ploegen verliep voortreffeli jk. Voor he t eerst kon er op 4 ba
nen tegelijk geè~eelrl worden ~n daarrloor kon er zowel voor de heren als.d~·rlam~s een 
halve kompet i tie gespeelri worden . Dat was natuurlijk wel even een aanslag op rle con- '--.,./ 
dit~e van vooral~de al wat ouderen . Jan Wiersma - vroeQer een zeer bekend en geliefd 
ploegleider -heeft daar wat op gevonrlen, Geen koffie , bier of frisdrank . Gewoon een 
glaasje water bestellen aan rle tar . Helaas voor Jan werkte het deze keer niet . Zijn ~
ploeg (R~de~aker) b~eef ook ne het tennissen laatste . ploeg Veldkamp won rluidelijk . 

Maar n{et a l leen tennis was in de bel angstelling . OVERWELDIGEND was het aantal be
zoekers bij Arta . Oe organisatie was prima voor elkaar en rle haan verkeerde in uit
stekcmde staat . Het vele publiek kreeg hartverwarmende wedstrijden voorgeschotel r! 
en na veel strijd won Bareld Schuiling (Annerstreek) de 6ross . E8n andere Bareld 
Schui'ling (Zuidl aarderweg) gaf ook al blijk van veel talent . Hij won de motor cr oss . 
tl.e bromfietscross werrl gewonnen door Egbert Smit, de zoon van de bekende Jackie Ix 
Smi t . · · 

. . 
TOEN •••• . • •. kwam de donderdagmiddag . Cit zou de middag worden van ploeg H8 ndr i ks 1 

.--.. 

. m~9r vooral ook van g~ Radema ker. Deze plneg ( Rademaker ) bezat donderdagmirldaa '-.../ 
om één 1,.1ur nog rl~ rode lantaarn. Al heel snel''konden ze cie overdragen aan Menn inoa~ 
en toen · begonnen ze aan een ongeloVelij~ opmars , maar . •... rlaarover straks verder ~ 

't"Werd n .l ook de middag·van ploeg Hendriks, · want toen rl e middag begon harlden ZFJ \....../ 

4 _punten vonTsprong op nummer twee en aan ' t eind .van de donderr:la Q> stonden ze 6 pun
ten woor op nr . 2 van 't klassement . Nu het ZO GEWELDIG GOED oaat me t rleze ploeg 
is captain Dick Handr i ks np_ zoek naar een privé- chauffeur . Hij wil zich nu door het~ 
dnrp laten ronrlrijden. · Nog even wachten maar, want misschien moet de chauffeur za-
terdagàvond weer ontslagen: worden . · 

Maar alvorens nng mPer ovet het. wel en wee v~n de ploegen te vermelden , volgen hier 
eerst de uitslagen van de recreati~ve .speilet j es . Oe Annanaren hebben zich ook hier 
weef van hun beste kant laten zien,. want de deeln.emer slijsten ware11 langer dan ooit ~ 
tevoren : 
BROMFIETSTRIAL : 1 . Willem Talens 2 . Bart Doedans 3 . Henk Pauwels;! 

_KUIPSTEKEN (heren) : 1 . Dirk Klunr:ler 2 • . Jann~s Gelling 3 . Willam Talens ~ 
KUIPST EKEN (dames) ~ 1 . Mevr . Meursing 2 . Uilly Groenhof 3 . -Ëvelien Kors 
BOOMSTAM WERPEN (heren) : 1 . Han Schuiling 9 . 30 meter (Brinkrekord) 2 . Roel i s Hopman~ 

3 . Barel d Schuiling 
BOOMSTAM WERPEN (dames ) : 1 . Evelie~ Kors 2 . Trijnie Schuiling 3 . Willy Groen-

hof '-._/ 
BLINDDOEKSPEL (heren) : 1 . Jnn Everts 2. Jannes G~lling 3. Jan Dekker 
BLINDGL EKSPEL.(dames) : 1 . Margat Boersma 2 . Marjan Smit 3 . Trijnie Schuilino 

Al rleze spelletjes werden via ds.microfoon weer begele i d door onze s6rook j esdes
kundige Harry Hensen . Onder het mottn 11 Ik zie ik zie , · wat jij niet ziet" atten
deerde hij ons op allerlei gebeurtenissen rlie de moeite waard waren . En er was 
veel te zien . Zag U ooit een ex- ploegleider _( Johannes Di.jkem~) met zo ' n vaste !9and 
kuipsteken????? Volgens Hensen ging hier 11 tien jaar ervaring door hGt 099 van een 
naald 11 

., . 
Ma~r · ook Berend Menninga roerde zich geducht . tijn aantrekkelijkhe i d is duidelijk 
verhoogd nu hij de rode lantaarn heeft, want tijdena het stoeltjedansen werrl hij

. beläagrl door twee dames . Toch werd hem rlat uiteindelijk teveel . 
En zag u weer onze postkantoorh ouder . Als hij zijn brieven zo stempelt als hij 

· stdeltjc danst~ dan 11gt er heel wat op de grond . 
Vader ~n zoon Kors zijn geboren _stoel endansers . Er werd gefl uisterd dat ze vrneger 
~nige t ijd maar l;toel thuis hadden en ja , rlan moet je al t ijd sn~l zijn om te kun~ -/ 
nen zitten . 
Maar 't valt ook niet mee om in de prijzen te vall en· bij dit spel . Mi entj e · Mu l de r 



..-
3. 

o r uoeerde het no~ met een sn~ekduik, maar holaas n~t .te !8Rt , 
toelend2ns els volg t verdeeld : 

I.Ji teindelljk wtjl'it . L; 

1 . Berend Kors en Willy Greenhof 2 . Hendrikus Kors en Alma Hopman 

Dan de olo8gen- uitsl?qen : 
romfietstrial Ku ip steken 

~ . ._,_.;.,.---_,--- Boo~stam 

1. Radenaker l.Rajum2~sr l.'~e'ldriks 

2 goelens 2 . Menning~ 

~'-" ~raams Vel rlk r~mr 
4. Vel dka~p Hs~drik~ 

Menninga 5 . feelens 
t.,__Handriks 6 . Or aams 

2 

sjoelen 
Boelens 
F~aderna ker 
~~enninga 

"- Br Aams 
5. Hr.mdriks 
;; Veldkamp 

tennis 
1. Veldkamp 
2.Hendriks 
3. f'h:~1 emak er 
4 .r1er:ningE 
5 . Eiré?wns . 
6 . 0aeJe..,s 

2.Rra2rns 
3 . r~enninga 
I . . Veldkamo 
5.öoeler-s 
6. '?ac'erndker 

~traattekenen 
--l.Herc::-Ys-

2 . 1''1Dnninga 
~ . Oraar.:; 
L.. Veldi<emn 
5.Boelens 
6.qnGemaker 

Blinddook _Br inkloop 
1. Veldkamp 1. 1ademak er ( 1 min . 59 ,5 . nit is 
2 , 5:-aa~.;.; ? . Vt:lDKQ,lP e8n nieuw tri·1k 
3 ,H c~r.driks 3.f3oe1Rns 

recnrd . 
Het oude record 

4"8oelens 4 .Ht=mdriks s t ond op nöam 
'5 . r1enninga 5 . 3raarrs va'l ploeg 8raahi 

Redemaker 6 J lanninga met 2 . ~:i . 5. 

...._..., 
Toen kw~~ ds rionderdagavond ~2t r.8 altijd spanne~de handb?.l~edstrijden voor rl a~es . Al 
in rle eerst e en t wee rl e wBdstrijd hielden rl e toesch ouwers hun arlem i n van spanning, 

\... ~ ploegen ~1enn inaa En 8::-aams en naarna :la1em:Jker E'rJ .~"ncriks znrgden voor tr.nsp:m
ning . ErJ naar mate de Rvon~ vnrner~e ~ern duidelijk dat wc een interessante avn~~ 
~i ngen· beleven. · Met frAaie Etaaltjes hAndbal en zenuwacht ige blunders , kwamen vnnr

\,__,1 in co:; slotfasRs re gekste strm-jen co het scoreb.Jrd. Een groot en zeer verdienrl 
ap;Jlaus L28S voor ~~'c:-tje Hegen, die l-:et fi'aaiste doelpunt van de nVonC: scrJorrle . Oe uit -
, lar: : · 

\......, .. ft?rlemaker 2. f3nelens 3. H rmdr:i.~s 4. Braams 6 . Menninga 
0~ STAND t/m DONDERDAG: 

HCNOR IKS 
z. RADErfJAK ER 
-, \.ELDKL\rlP J . 

\,_,.... 
. BOELEr~S 

5. BRAAMS 
IJ. MGJI\!H1G;l 

'--' 

sn 

l 44 
44 

j 44 

43 

punter1 
pl)llt~n 

punr.an 
puntr~n 

ounten 
33 punt~rt 

fYiet r.o:::; rie ucdstrijre volleybal en zwemmer. voor ~e 
boeg, zal het een hele toer wnrrlen om plo eg Henririks te 

ve-hinderen rle lurgRmGester Verapuybeker te vern\~ren. 
DE ploeg die na het 7we~~en tevenaan staat ontvun ~~ ~i~ 

8eker. 
DAarna VG!ct echter nog de 7oskamp en daarin zijn in tn t 
t~~, LB punte~ te verdienen , zccat de gehele stanri n8g ,r 
zlJn kup gezet kan worden. 

De op~8rs van olneg Rademaker is echter zeer opmerkelijk. Met Voldksmp en BnelBns 
gelijk en vlak dda~achter ploeg Braams; lijkt er een haol spann~nde o~tknoo ing np 

"---' ko!ï'st . 

r P~or:r~ l;Mfi],A VU UI=( IJ C,~JOA!:\G ( 'Jri j d;;ç' 1 
'- 18.30 u : Ir café Err:elena ~<o-t rec. Poppenther=n.er Mielaren uptreéen voor ne ki nde·

--- r P.n . Toe rpng çra'ti s . Tij d.:;rluur ±. bn m1nuten. 
20.0D u : Volleybalwedstrijden voor ploeg~r in de sporthal . 

'- 7.1 . 00 u : Taler.~t:rjacrt in ~iscc '76 (iinal~) 
pr~nG lAMMA VDfJR zrnmDAG , 
D1t wordt !oor rP pl öeqen r.e dag van de waarheid. ' t Liefst rlrie prnchtiqe he.<ern 

- zij~ er te Jers Jerer. Gn 5urJ~ffiee3ter Vgrsnu;bekPr de rur~e~~es ter La~bertsbeke~ 
('Jci ,::· .;.l>.ent: nis r:2 gehele ueel< wir,t) en :-i5 C·Jm:r1sc,i'B f.;nTp3helargsnbat<er (•Joo. r rie-

û u:;·'8 de zesk:::Jmo tuint) 

'-•" "'~---~~ ....... -""----''· ' r -·· .... 

~1-t...'t.v ''-'~""~~~"\s.-l:h,;'r'~·h .1..,1..._;·•,,.._ (\ rr -<:- t,~,v:: J~:. p.W ..... :-, c.r~ t:•tJ.tf:iTJ:0: -~-._.,; -.....j,?"'ï' ~"-"'~·-·;.v-v ~'' 
~ : :· . . . . .. . ' . 

; . 
~ . ... 

, :· "0 ,' ' 
'/ . l ': .. . 

L ~ · .. ~:. .... - ~:.:..; . 



vervolg programma zateroag: 

11 . 00 uur : ZWEMWEDSTRIJDeN VOOR PLDEGE~ (zwe~bad) . De da~es en heren zwemmen 
50 meterwedstrijden + estafette . Na afloop wordt de winnend8 captain 
"te water g8laten" 

_1_3_._3_D __ u_: ____ K~L~E_I~D_U_IVENSC~IETEN bij de ~nnerwijk met medewerking van de jaqersver-
,. . '. ·Erri~ing. >· , · 

1B ~ 3o .u(;/~~ ·i·,;~l.' S7K. ~A:·'Mi:P.~.qp; de Ari"nk ~ ·. ·De .LJri:J tR 
.'· '-'.". ; :': lJ.SîlJ~-~ .er:. utt ~1l08t pm ;di'= grote ' eer 

.- · ·. ·- :~·.:.·s~ol't: en' sp.Piwèek. winne-r-1 . - :· ~ . - . .. . . . .. . --

o , I .. 0 • • r .. 1 f -

finale ,· L;)~·arin _!"'On even :álle' A.:.. ·.··:.' 
te ~8leven , n . l ~ ~ct j~ pl~~q de 

• . I o ,..4. ' - \. :· 
NATUlJ~?0IJ}( ~DM.t u ·~ tllrÏ' -B1JÜH_T ,':\QNfllDF.OIGE!~ · !!!! ZP- h.P.bbPn. hPt.-nodiq . ,_ \ . ~ . 
KOMT Dtd· itEN;,-maàr· •.• ~ . . • • .• KflMT D•'H \JC10R"Al; OOK HÓ~EN ! ! ! ! 
Oe commissie. drrp~bç:.lang!3f) .. sqhakel-::. Je nieuwste snuf jes in . Er komt een rihg van 
geluid om ~e brink e~~e-ditekt~ur van fabeltjesland (Harry dus), schotelt U rle 
gekste verhalen, maar ook 08 gekste intervieuws vror ! ! ! 

~AAR EEF~ST ZIEN WE J HJ DE SPORTH/l.L BIJ DE VOLL_F._. Y_B_A_L_!_~_!_~_! _ _,_ 

Dick 

Binnengekomen politiebericht : 

.. . .. ~ 

't Feest in ~nnen was erg geslaagrl . Oe eekende chef van de bekende Anner politie ~ 
verscheen op ' t kantoor met é6n groene en édn blauwe sok !!! Ook goedemorgen • . 

Rektificatie: "-" 
De riames van de fietsploeg van Handriks maakten bezwaar tegen de uitdrukking "rle 
~udjes" deden het minder goe ~. Dit is j~ist en mijn excuses daarvoor . Dit had n . l . 
moeten. zijn 11 de oudere dames deden het 'Tiinder qoed" . En dat is dat ! ! ! 

'-

Kent U het lied van de sport- en spelweek te Annen . Zo riet, oefent U dan nog ~ 
even, · wan~_het grote ~lotfeest kan niet eerder beginnen dan nadat dit lied uit vol
le borst i-s· ge?ongEn . · tiJijs : "Land van Maas en !l.laal 11 

'. i HET LIED VJ411 DE SPOFIT- E, SPELWEEK 
-----Wij Annenaren rlelen lief en leed, 

Want tussen jong én oud, zit 't hier wel goed gekneed 
We sporten e~ we feester, dat doen we vrees 'lijk goed , 
Commissie Dor~sbelnnoen vertelt ons hoe het moet . 

--- i~Gfrein : 
Tussen hoge bomen ligt een heel mooi dorp 
Oe grote Brink in 't midden , de bossen op een worp 
Dat is ons ~orp ~~nen, we wonen er zo Vr1J 
En vele mensen Komen en zoeksn hier hun rust 
Want wonen en hier lever, dat is toch wel zo ' n lust 
Want daar achter die hoge bomen ligt het land • .• • •• van 

---- Vriend'lijke mensen rond de mooiste Brink 
Ze kijken naár hun ploegen, die spelen toch zo flink 
Maar nu is ' t afgelopPn, de strijd is weer voorbij 
Oe prijzen zijn verdeelc en iedP.resn is blij . 
nefrein (zie boven) 

' . 

bos en hei. 

.... ... 

Het is TR~DITIE in ~nnen, dat ~et grote slotfeest na de prijsuitreiking van de 
sport- en spelweek NIET EERDER kan heginne1, d~1 naoat dit lied gezongen is l!! 
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SP 0 R T en SPELWBEK 1 9 8 2 te A N N E :~ . 

--.. -= 

UITGAVE : mei l982 r?edaktie : Dicl< 

S L 0 T E D I T I El 

I p L 0 EGEN·ST r=t I J 0 rJ A D E R T H 0 0 G T E f1 u N' T 

I' 0 L I T I E .0 p E N' T D I E R E N P A R K ! ·~ ! ! ! 

T ! V r:J LLEYBrl L G R 0 0 T S U C C E s ~!-._I 

Zenuwachtig dribrel~e Ben VeJrlkamp heen en weer . Zijn assistent Martin Cverhn~ 
keek rle andere kAnt o~ . Maar ••. • het Tocht niPt oaten . ~eer ~as het de ploeg RaMernakar _ 
rlie het hoofcj ··~nel hield en weer was h8t rie volleybëllplneg van Ben Veldkamp die voor'--' 
de der de keer gencegen moest ne~en m~t rl~ 28 plaats . Wie er echter ook won , hPt pu
bliek was.razend e"th~usiast OV8r rle fi nale en het einrlapplauu was dnnook een hekr~ 
!lina vror hét spel van beirle plne;en . ......_., 
MaAr niet alleen de heide fina~isten, ook r.e overiqe weds t rijden wnren voorRl in twee~ 
dP insta~tie zeer spa~ne"~ · 0~ uitslag 18- 16 bij rl~ ·w~~strijd Braams - Boelens zeqt ' 
rlat opzicht wel. t!uidelj jk iets . - \._.. 

De ploegenstand worrt daardoor bijzoneer irteress?nt . PloGg ~endriks gaat aan 
:-Ie lei ding en !leeft yoerle kansen op de burç'3meester Vprspuybeker . Oe ploeg 1-Je.::ft 4 r...._ ...... 
ten voorsprong op nr ~ 2 (Rarlemaker) en met nog slechts het zwemmen voor de boeg , zal 
Rademaker wel·heel scherp en Hondriks W81 heel slecht meeten scoren om de V8 rspuytekr 
niet naar Handr i ks te la t en gaan . '-/ 

:.: I STAND t / m VDLLEY811L : I 
1. Hpndriks 54 punten BF3renrl ~lenninoa en Jantinus Kuipers (resp~ctievelijk caV 

tain en assistent van ploeQ 1pnning8 vroege~ mij te vcr
melrlen rlat rle rode ·1nntaarn is cpgehangsn aan een Vl<Hl'lP·· 
mast in ds \/eldwer;. Bezichtiging. gratis . quto, motor en _ 
bromf~etsstalling ir ~8 rabije omgEVilg . K~eu~enfntc's ~ 

2 . Rademaker 50 puntPn 
3. Veldkamp 49 punter. 

4 . Boelens 47 puntAn 

f 1,50 beschikba~r . Posters duidelijk rluurder . 5 • . Braams 44 punten 
6 . fYlerininga :35 punten 

Ons plaatselijk politiecGros hlijft i n het nieuws . Het is alom bekonrl rlnt ze 
onlangs een bok ::;eschoten hebben met een oeit . Een en anrler bracht echter wel met "'---
zich meo dat het corps zich nntwikkelrle tot politinnole rlieren-lief hebhers , zorlnt het 
~e nnnenaren niet ~ao verbaza~ dat rle veest?.n81 in zeer korte tijrl een snelle grcei -
vertoonrle . Goed ingelicht e kr i noen hevestigrl en ons de ontvangst van vijf ganzen Rn 
een nieuwe gnit . Oe ~a~~ van deze [Bit is Cee0e8tje . 0PZE exRtisch aAndoende naRm zal 
worden toegaJicht op het slotfees t van de sport- en spelweek . Het ziAt er overi~e1s 
naar uit dat de malse wei de~ rondom het pol itiebureau spoedig een kleurwisselinQ zul:: 
len onderga an . Het znl on:: e dienrler s ~wslist groen, maar l a ter geel om ' t bureau wor...L:,n, 

Kent U Marien Onrust??? Ook ~én van de harde stille werkers van Commissie .rorps 
belangen . Deze commissielerlen dragen de gehele week een naamplaatje op de linkerkant 
var huryfevers . e . o . ( ~ n~~missie dorpsbelangenj + rle naa~ van het commissiBlid is ve~ 
meld op dit naamplaatje . Als penningmeester van deze nammissie sjouwt Marien alle .rn
gen met ladingen ' gel~ van hot naar haar. Hij heeft nu zijn naamplaatje veran dert in 
G. V. = geld vervoer . ~ 



L( I :. : 1,- ~,. '"'rt. :: -r, l::: M:;l€..'l::"'<k-:.,..,... ?????'"' I t Zi,:!'l nnl VrlJ JCn'lD rrn-

en zoals dan vaker gebeurt, ze kregen gezinsuitbreiding . Wij f8lic1teren hundan ook 
hartelijk met hun dochter . Ze ~oesten o~ de 9Áaderie eerst de naam raden en toen 
mochten ze haar mee naar huis nenn. Het kirid kreeg de romantische na>im 11 Klara" 

FINALE TALE~TENJnCHT : 

Er hadden zich 24 qrJepen gemeld voor de t3lentenjocht lgA2 . !n d. ~ fi~~lê ~wamen A 
groepen uit . 0~ zaaL was w~er zeer d~u~ bèzet en het geheel Was zeer geslaagd . ~e 

~ ~r . , 

uitslag was ~ 1 •. Sénrly Shaw (Greetje Zondag) 2 . Donna Ki ghtwev (Henk Buutkamp) 
3. ~illy en Willeke (Trijnie Schuiling en Ina de J~~gei . · Hi ermee won Greetje Zonrla ~ 

~de Disco '7 6 TroFfE . 
Na aflonp natuurlijK rog een schitterend disco- bal , waaroij de aanhangers van !'nor- . 
fl1aal" goed aan hun trei<ken kwamen . Ook c;; e "petre.Jleunkar" reed regelmatig door i e 

~zaal en "de klompen van Eopo" weraen reg:tmatig buiten gezet . 

---·-------------
MA~R ~., ~ ••• NU nadert de grote final e . INog enkele uurtj es en op rle Brink van Annen 
begint het grote spekta~el van de zeskam~ . Alle inspanningen van de afgelopen week 
zijn vergeten- en met ongebreicelde energie storten we ons op de zeskamp ~ 

Om 18 . 30 uur beginnen we . Eerst stellen rle ploegen zich aan U voor met een er eronde 
en dan binden re plcegt:?n Hendriks , Padernakar en Veldkamp onmiddellijk I e strijd aan 

._"op het·~ onder:!eel zeepkarrace • ·· 

Fabeltjesr8denaar Harry Hensen smijt nog een~aal de ze week de prachtigste volzinnen 
'~ over de-mooiste Brink ter wereld en dan (tussen kwart over 8 en half nsgen) ziet U 

de st~alende ereronde van "DE 1' winnaar vBn rl~ze sport - en spelweek 19~2. ~ 

0 IT. MAG U niet MIS SEN ! '!"! ! ! ! l 'I ------·-· _________ ...____:___;....._ __ ~ 
..._.. j KDI"IT TIJDIG , want het wordt L:Jeer vol ! ! ! ! J 

\__..... Dit is het laetste bulletin van de SJ::! Ort- t.n spel..Jeek 1982 . Wie wil weta• hoe het " 
afloopt , komt ~aar naar d8 Brink en naar het onovertroffen slotfeest , dat overnl 
in Annen gevierd kan worr.en ! !! 

-.._./ . . 
Rast ~ij nog om de beznrgsrs van de kranten hartelijk te danken voor rle extra moeit~ 
om .dit bulletin iedere keer bij te s lui ten . U doet daarmede ontzettend veel Annena

~ ren bijzonder veel plezier . Voor U zaterdagavond een extra applaus !!! ! 
Verder wil ik nog dank bren~en aan H§ndrikus Buutkamp , die indere dag de stencils af
draai.de en er voor zorgde dat rle bulletins op tijd bij de krantenbezorgers kwamen • 

...._.....Ook mijn. grote r.!ank aan de Habcbank , die al het papi er voor dit bulletin gratis be-
. schikbaar stelde . 

'jpgoBRA(Yij.YJA zH TERD~.GAVDND l 
18 . 30 uur : ZESKAM~ OP DE BRINK 

~Hieronder een schema , waörin u zelf de ui tslngen en pun 

·~ ~ 

Oick 

en e· 1nq t t 11 ' U[l lJ OU k t b . 'h d en . 
zeepkar Torenbouwen lllaterbassin Hindernisbaan Tonnen + boei llfa tsrrlragen Hoepel 

."aaemal<er ·· 
'-..-tendr1ks 

VeJ.dKamp 
4 raams 

'-......JOe lens 
Menninga 

~r .ALLEHLA~TSTE NIEUWS : J:':lemmen gewonnen door PLOEG MEtllilliGA . 

PLOEGENSTAND NU Al S VOLGT : 

'-,_.. l . HF.NDR]J{S 
2 • RADEMAKER 
3 . BOELENS 

'-..c.-• u • VELDkAMP 
5 . BRAAMS 
F . M'E}I"NTIJG.A 

57 
55 
51 
51 
"--t") 

41 

punten 
punten 
punten · 
punten 
punten ·· 
punteri 

Ploeg Hcndri~s won hiermee de Burgemeester Verspu,y 
beker . '';efelici teerd ~ 

T(!taal uitslag z7."eemen: . :: 
1. M.en..'1inga 2 . Radenaker 3. Boelens 4 . He~ 
driks 5. Veldkamp 6. Braams . 




