Annen, zaterdag 26 april
Beste Anneroelen,
Zijn we er geestelijk en lichamelijk weer klaar voor? Want het is weer zover! De gezelligste week van het jaar
begint maandag alweer! Al weken wordt er hard gewerkt om alles op tijd rond te krijgen en nu moet het dan
gewoon gaan gebeuren.
Eigenlijk begint het morgen (zondag) al een beetje omdat de voetballers van Annen 1 dan kampioen kunnen
worden in een uitwedstrijd tegen Tweedo. Kom allen aanmoedigen!
Zoals u in het programmaboekje inmiddels heeft gelezen zijn er enkele nieuwe assistent ploegleiders. Wij
wensen Margreet (ploeg Kors), Jan (ploeg Klunder) en Bas (ploeg Posthouwer) veel sterkte dit eerste jaar (de
eerste is altijd het zwaarst!).
Op een kleine wijziging na, is het programma dit jaar eigenlijk gelijk aan dat van vorig jaar. Als u even niet
weet waar u moet zijn, dan volgt u gewoon het gejuich van de supporters. Ook dit jaar verwachten wij dat
iedereen die niet actief mee sport en speelt wel actief zijn eigen buurt komt aanmoedigen in de eigen buurtkleur.
En dan is er iets nieuws dit jaar, een sport- en spelradioprogramma! Iedere dag van 12.00 tot 19.00 uur wordt er
een live radioprogramma gemaakt door enkele enthousiaste dorpsgenoten. Dit wordt 24 uur per dag
uitgezonden (met herhaling) via het internet op www.radioannen.nl en is live op de radio te ontvangen tussen
17.00 en 19.00 uur op 102.85 FM. We hopen dat iedereen die thuis zit, of op het werk, op deze manier er toch
een beetje bij kan zijn.
Wij wensen iedereen een sportieve week toe en hopen jullie allemaal de hele week vaak tegen te komen. Met
nieuwtjes en wist-u-datjes kunt u altijd bij ons terecht, persoonlijk of via ons emailadres:
pers@sportenspelweek.nl
Weet je nog wat de eindstand van vorig jaar was?
We hadden 2 eindwinnaars; namelijk ploeg Dijkema en ploeg Hamstra. Dit is nog nooit eerder voorgekomen in
de Sport- en Spelgeschiedenis. Beide ploegen ontvingen een replica van de burgemeester Lambersbeker. Ploeg
Hamstra won ook de burgemeester Munniksmabeker (winnaar tot de zeskamp). Met het afscheid van Rein
Munniksma als burgemeester van de gemeente Aa en Hunze hebben we ook afscheid genomen van de
burgemeester Munniksmabeker. De voetbalbeker ging eveneens naar de oranje ploeg. De Commissie
Dorpsbelangenbeker (winnaar van de zeskamp) ging wederom naar ploeg Boersma. De felbegeerde rode
lantaarn was voor ploeg Posthouwer.
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Ploeg Dijkema / Ploeg Hamstra
Ploeg Kregel
Ploeg Harms (nu ploeg Kors)
Ploeg Boersma (nu ploeg Klunder)
Ploeg Posthouwer

Programma maandag 28 april:
17:00 uur Uitvoering AHA (Sporthal)
17:30 uur Demonstraties van de S.V. Annen (Sporthal)
18:00 uur Biljarten (Café d'Anner Oele)
18:30 uur Opening (Sporthal)
19:00 uur Volleybal (Sporthal)
20:00 uur Dammen (Dorpshuis)
20:00 uur Bridge (Café de Grutter)

Programma dinsdag 29 april:
14:00 uur Koersbal (Sporthal)
17:00 uur Badminton (Sporthal)
18:30 uur Vissen vrije deelname (De Haven)
19:30 uur Pokeren (Café d'Anner Oele)
20:00 uur Handbal (Sporthal)

Wist u dat:
 de dorpsvlag ook dit jaar weer te koop is bij Doetiek Yvonne
 ploeg Posthouwer een rode lantaarn in de aanbieding heeft
 Rene, Martin, Jakob en Jan nu een loempiatest willen gaan doen bij de plaatselijk horeca
 ploeg kregel opnieuw hun DIVA’s inzet
 Bé Hegen ook dit jaar weer de leuke illustraties maakt
 we iedereen, die om welke reden dan ook niet mee kan doen, of niet aanwezig kan zijn, sterkte
wensen
 we dit jaar van 13 t/m 16 mei een wandel 4 daagse hebben in Annen
 er maandag 28 april een stand is in de sporthal, waar iedereen zich kan opgeven, voor dit eveneens
sportieve evenement
 de grote kei op de Brink sinds mensenheugenis ‘de grote mammoet’ wordt genoemd
Vorig jaar hebben we nog een leuk gedicht gekregen van een voormalig bulletin schrijver. Wegens
ruimtegebrek konden we deze toen niet plaatsen, daarom nu alsnog:
BRINKLOOP (de estafette)
Hijgend snelden ze langs ons henen
Stok geklemd in hunne hand
Ach had ik maar twee andere benen
Zuchtte het meisje aan de achterkant.
Helemaal geen tijd om rond te kijken
Ook al liep ze op Europa’s mooiste brink
Sneller, sneller, ’t gaat om de eer van alle wijken
Dat is alleen hetgeen waaraan ze denkt
En als contrast met al dat hijgend lopen
Staat de ‘grote mammoet’ eeuwig stil
Winnaars winnen, verliezers hopen
En zo blijft het, zolang de CD het wil
Op de grote brink in Annen
Rent een Anneroel in ’t rond
Zij slooft zich uit voor alle buren
Hopelijk blijft ze goed gezond
Maar als de finish weer gehaald is
Vult het nagehijg het veld
Mensen denken, mensen rekenen
En de punten worden weer geteld

We hebben er weer zin in, veel plezier deze week. Onze digipers is wederom Jan Berends.
Annet en Chantal.

