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SPORT & SPELWEEK

WIST U

MOI ANNEROELEN,

...

Een goed begun is 't halve wark, moar die aandere
helft, doar komt 't op an.

Je een DVD van de playback avond kunt bestellen bij
commissie dorpsbelangen of via www.annen-info.nl.

Vrijdagmorgen 9.00 uur. Best wel vroeg, maar de vissen liggen ook al vroeg in het water.
Bij aankomst waren de vissers al geïnstalleerd. Ploeg
Borg heeft zich afgezonderd van de andere ploegen.
Ze doen erg hun best om toch nog punten te scoren.
De ploegen kwamen allemaal met een zonnebril op,
terwijl de zon niet eens fel was.
Ploeg de Jong had een versierde stoel gemaakt en ze
hadden slingers bij zich voor het jarige vissertje Jos
Kregel.
Voor de ploegleden, de commissie en de pers was er
ontbijt bij de haven. Allemaal geregeld door partners
van de ploegleiding.
Henk Kuipers heeft geen (vaste) partner, maar niet
getreurd, paps en mams waren er voor Henk. Heerlijke broodjes, eventueel met een gebakken eitje, fruitsalade en drinken. Dit werd aangeboden door Jan
Martens, Slager Aling, Bakker Pots en Coop.
Bij het vissen ging de eerste plaats naar ploeg Wijnbergen met 585 cm vis en de laatste plek was voor
ploeg Veltink met 89 cm vis.
Tevens was er vissen voor vrije deelname, in de categorie t/m 11 jaar:
1ste Coen Rijnberg met 100 cm vis en
2de Jan Mulder met 29 cm vis
In de categorie t/m 15 jaar:
1ste Cornee Rijnberg met 287.5 cm vis en
2de Rens Anninga met 287 cm vis.

Er een Gazelle fiets is blijven staan op de Brink. De
eigenaar van de fiets kan hem ophalen bij Tinus Kuipers aan de Wolden.
Familie Bijmolen hun dorpsvlag kwijt is.
Er een huissleutel is gevonden, af te halen bij de Pers.
Jos Kregel geen vis heeft gevangen, maar we een libelle.
Jan Hoenderken iedereen wil bedanken voor de kaartjes, bloemen en telefoontjes tijdens zijn verblijf in het
ziekenhuis.
Janny en Gea een lekker fruitbakje van Crista Martens
hebben gekregen. Wij hadden vitamientjes nodig.
De koffie bij de cinqualon werd aangeboden door Café
de Grutter.
Er een grote zilveren oorbel bij de sporthal is gevonden. Deze ligt bij Henriette Marissen in de bulletinbak.
Jesper Popken steeds sigaretten moet halen voor de
voetballers.
Edwin van Groeningen (Wijnbergen) zijn eigen ballen
bij jeu de boules heeft ingezet, dit voor bijspeler Jantje.
Femmie Mulder, gediplomeerd masseuse, t/m zaterdag 4 juni gratis massage geeft.
Jan Martens zich volgend jaar gewoon weer kan opgeven voor klaverjassen via het aanmeldingsformulier.
Harald ten Berge (Wijnbergen) na 2 minuten al een
botsing kreeg tijdens het voetballen.
Michiel Bijmolen keeper van het jaar is geworden.
Allard Tiems, Henk Buutkamp Directeur Commissie
Dorpsbelangen noemt.
Deelnemers van het fietsen hun prijs kunnen ophalen
bij Geeke Vrieling Paalslagen 18: van Dijk/Mulder.
Gooische wijven/ Call us nameless/ Tesselaars/ Renske Niewijk en Corinne.

Voor het 40ste jubileumjaar kwam freestyler Josh bij
het streetvoetbal. Hij vertoonde schitterende kunsten met een bal. Mensen uit het publiek werden gevraagd om tegen Josh panna te spelen, Egbert Mulder
dacht dat hij dit kon winnen. Als dat zou lukken, kreeg
opdrukken. Dit laatste moest gebeuren.
Bij aanvang om 10.00 uur was er nog niet veel publiek, maar rond 11.00 uur waren de mensen weer

P R O G R A M M A Z AT E R D A G 4 J U N I
09.30 uur

Cinqualon

11.00 uur
16.00 uur

Zwemmen
Zeskamp

Start: de brug bij Spijkerboor
Eind: Zwembad de Borghoorns
Zwembad de Borghoorns
De Brink

22.00 uur

Prijsuitreiking

Sporthal

wakker om het streetvoetbal te gaan aanschouwen.
bal dat zijn schoen in het publiek terecht kwam.
Het jeu de boules werd gespeeld in Franse stijl:
stokbrood met boursin en rieten mandjes met drinken (zelfs met rode en witte wijn). Na een zeer lange marathon van 4 uur werd Ploeg Wijnbergen eerste.
Op het voetbalveld waren de mannen van Annen
zich aan het voorbereiden voor de wedstrijden. Veel
water werd er gedronken tijdens de wedstrijden, het
was erg warm.
Er was erg veel publiek en de mensen konden lekker bijkleuren. Gezellige groepjes in de buurtkleuren.
Voor de 5de en de 6de plaats moesten Borg en
Arends tegen elkaar. Lang was het 1-0 voor
Arends, maar 2 minuten voor tijd werd het 1-1,
dus PENALTYS.
Ploeg Borg werd 5de. Daarna gelijk voor de 3de
en 4de plaatsen. Dit ging tussen Wijnbergen en
de Jong. Wijnbergen won met gemak: 3-0.
Ja, dan blijven er nog 2 ploegen over voor de
finale: Veltink en Greving. In de reguliere tijd bleef
het 0Michiel Bijmolen (Veltink) stopte de bal, waardoor
Veltink voor de tweede achtereenvolgende keer
kampioen werd. Na een kleine toespraak van voorzitter Alex Boersma werd de voetbalbeker overhandigd door Gerda Dijkema.
Om 17.30 uur vertrok de jeugd voor de oriënteringsrit. Iedereen die meedeed kreeg van de organisatie een Anner fietsvlaggetje.
Voor de jeugd was de fietsreis ongeveer 15 km en
voor de volwassenen 20 km. De route ging langs
Schipborg en Tynaarlo. Bij camping Veenmeer was
er voor de deelnemers koek en zopie. Er was een
enorme opkomst voor vrije deelname fietsen. Er
deden maar liefst 300 personen mee.
De 1ste prijs bij de jeugd werd gewonnen door Greving en bij de volwassenen heeft Wijnbergen de 1ste
prijs gewonnen.
Weer een geweldige, zonnige, knuffeldag. TOPPIE.

GEBLESSEERD
(NOG NIET JARIG)

JARIG

Eiko Venhuizen
Jan Luurt Klinkers
Harald ten Berge

Cees Bijker
Geke Vrieling

Doe mee aan een barcompetitie na de zomer bij Café
de Grutter.

PLAY BACK:PLOEGLEIDING
Wegens plaatsgebrek heeft u het verslag over de
playback voorstelling van de ploegleiding moeten
missen. Hierbij alsnog:
Ploeg Arends deed Rooie Rinus en Pé Daalemmer: de Hoornse Plas. Een prachtig nummer. Jeanet verloor tijdens de act haar pruik, maar dat mocht de pret
niet drukken.
Ploeg Greving had opeens hele kleine beentjes gekregen.
Geweldige act. Ze hadden geen controle over hun eigen ledematen, maar alles klopte.
Ploeg Wijnbergen deed een compilatie van meerdere liedjes, dus snel weer omkleden en weer als een ander persoon
opkomen.
Ploeg Borg had een mix van allerlei nummers. Een gevangenis op het podium. Een leuke variatie aan stukjes.
Ploeg Veltink deed de Sjonnies. Jose Borg was haar fiets
vanaf dinsdag al kwijt, maar tijdens deze playback act zag ze
hem weer. Een complete verassing. De zaal was laaiend enthousiast.
Ploeg de Jong was er met Heideroosje en met de Aldi.
Sjoerd en Rick liepen met een rollator, Anita had een scootmobiel, maar die had ze beslist niet nodig, ze danste erover.
Nu weer de zware taak voor de jury om te beoordelen wie er
bij de ploegleiders heeft gewonnen en dat werd Ploeg Greving.
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