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MOI ANNEROELEN,
De laatste dag
Al vóór 09.00 uur was de
commissie dorpsbelangen
op de Brink om alles klaar
te zetten voor de Zeskamp.

Criminaliteit
Vanaf het zwembad sloeg
de schrik ons om het hart,
ons autootje was gestolen.
De commissie had hem in
de koepel gezet en we
kregen één leenfiets.
Zeskamp
Om 16.00 uur opende
Henk Buutkamp de zeskamp. Daarna liepen alle
ploegen met joker een
voorstelrondje rondom de
Brink. Er waren leuke,
eenvoudige spelletjes.
Complimenten voor de
commissie. De deelnemers
moesten gewichtheffen,
eieren overbrengen, water
transporteren, jeu de bou-

len, krattenduwen en het
moeilijkste spel: tapijtracen. Ook was er een captainspel: de banana-ride.
Twee ploegleiders moesten zo lang mogelijk op
een bewegende banaan
blijven zitten. Voor het
publiek leuk en goed te
zien. De banana-ride werd
aangeboden door Jan en
Christa Martens omdat ze
dit jaar 25 jaar ondernemer zijn. Jan en Christa
gefeliciteerd. Henk Buutkamp ging met joker Eva
van ploeg Kors een rondje
om het veld. Ze werd vier
jaar. Het was een spannende strijd, vooral voor

de eerste drie plekken. De
standen werden tussentijds erg duidelijk omgeroepen door Annemiek
Visser. Ploeg Arends is
uiteindelijk eerste geworden. Toen kon iedereen
nog even nazitten op de
Brink en zich voorbereiden op de prijsuitreiking.
Prijsuitreiking
Om 22.10 uur opende
Ron Kesselmans de feestavond. Burgemeester Erik
van Oosterhout deelde de
bekers uit en sprak vol lof
over de Sport en Spelweek. Achterop doorlezen

DE RODE LANTAARN ……………….. PLOEG KREGEL

DE BEKERS

Cinqualon
Rond 09.00 uur was het
redelijk druk bij de Hunze.
Er was koffie, thee en cake, aangeboden door Wil
en Kina van het Sportcafé.
Toen moesten de mannen
in de kano. Bram Triepels
onze fotograaf van de
Sport en Spelweek zat
voor ploeg Kregel in de
“boot”. Alex Boersma
kwam echt net op tijd
voor het kanoën (leuk
feestje gehad Alex?).
Betsy Wijholds gaf het
startsein voor de 4 kilometer vaartocht. Als eerste eindigde Gosse Folkertsma van ploeg Arends.
Bram heeft waarschijnlijk
foto’s gemaakt onderweg,
hij kwam als laatste binnen. Daarna gingen de
mountainbikers van start.
Gosse ging na de kano nog
even door op de mountainbike. Als eerste kwam
Roelof Boer van ploeg
Posthouwer over de finish.
Iedereen binnen….dan 15
km fietsen (3 rondjes van
5 km). Daarna gingen de
hardlopers van start, een
paar rondjes op de Brink
en dan naar het zwembad.
Erik Grave van ploeg Borg
was heel erg snel. In het
zwembad aangekomen
stonden de zwemmers
klaar voor de 300 meter.
Michel Popken was weer
als eerste, grote klasse.

Zwemestafette
Gelijk daarna de estafettezwemmers, aangemoedigd
door het vele publiek en
de muziek van Drenthina.
Vervolgens moesten de
ploegleiders in het water.
Dat was appeltje, eitje
want ze hoefden maar 25
meter. Bij de ploegleiders
was Kors de eerste.

DE ZESKAMPBEKER…………………... PLOEG KORS
DE VOETBALBEKER………………….., PLOEG KLUNDER
DE MINIZESKAMPBEKERS…………….PLOEG ARENDS

DE BURGEMEESTER
LAMBERSBEKER…………..PLOEG ARENDS

WIST U DAT……...


Wij wensen alle kinderen die straks na de Sport& Spelweek examen moeten doen,
veel succes.
Ploeg Klunder op zondag 27 juni hun buurtfeest heeft.
Uw oude spullen een boel geld op kunnen leveren.
Ludolf Onnes wilde niet afwassen, dat had negatieve invloed bij het darten.
OTMV de Brink op de kop gaat zetten?
Ploeg Klunder wil iedereen, supporters, deelnemers etc, etc. Bedanken voor de geweldige inzet tijdens de Sport& Spelweek.
Marlies Mulder Miss Sport en Spel 2010 is.
Remco geen 3 halve liters bier op kan drinken bij de Grutter in 70 seconden.
Esther (dochter van Gea Hamstra) het jammer vindt dat ze nog niet in het bulletin
heeft gestaan.
Onze typemiep Wim Ravenshorst als 2e over de streep ging bij het hardlopen.
Dennis, Jeanet en Tieme willen hun hele buurt, inclusief supporters feliciteren met
hun overwinning. Trots zijn ze ook op de minizeskampbeker.
Roland zijn kip veel eieren legt, er lager er tien in het kippenhok.
Wim Ravenshorst & Yvonne van den Berg bedankt voor jullie typewerk.
Tom Greving aan het eind van de week niet meer wist hoeveel nieuwe assistenten
erbij zijn gekomen. Jammer!!!
Volgend jaar sport en spel begint op MAANDAG 30 MEI
Klaas Behling heeft vrijdag op het voetbalveld het damesvoetbal dusdanig gepromoot
dat hij al een half team op de been heeft, dit in goed overleg met de aanwezige bobo’s
van VV Annen.




MEDEDELINGEN

Tijdens de hele week is
alles goed verlopen, voor
degenen die geblesseerd
zijn geraakt, hopen we op
een goed herstel. Wij, Gea
en Janny, bedanken iedereen voor alle info die we
deze week hebben gekregen. Voor ons was het een
gezellige week.
Groet’n, Gea en Janny
Tot volg’nd jaar!



Gevonden op de Brink: een armband.
Info bij de pers.
De Annermarkt maakt plaats voor
het Brinkfestijn. De commissie
Dorpsbelangen wil hier een jaarlijks
terugkerend festijn van maken. Op
3,4 en 5 september is de Brink een
bruisend hart met kermis, dansen,
zwientie tikken, oude tractoren en
schijt je rijk.
Vermist: Ingrid Nauta is haar jas kwijt
geraakt bij de Grutter: een lichtbruin
leren jasje. Waardeel 8.
Jan Popken is zijn jas kwijt: blauw en
rood van binnen. Telefoon: 272740.
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UITSLAGEN EN EINDSTAND
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Klunder

Anita van ploeg Kregel
nam het woord om Roland te bedanken voor zijn
9 jaar bij de ploeg. Roland
had duidelijk moeite met
dit afscheid. Daarna nam
Jan Veltink van ploeg Klunder afscheid van Tuf
(Hillechien). Hij was vol lof
over zijn maatje. Tot slot
kwam Bas van ploeg Posthouwer ook nog aan het
woord. Erik neemt ook
afscheid dit jaar. Volgend
jaar dus drie nieuwe
ploegnamen.

Borg







(vervolg voorkant)

