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Moi Anneroelen,
Na een jaar bijkomen zijn wij weer fris
genoeg om van start te gaan. Nog 1 nachtje
slapen en het dorp staat weer op z'n kop.

In 2022 zijn wij als nieuwe groep
gestart met 'De Pers'. Terugblikkend naar
vorig jaar vonden wij dit in 1 woord ge-wel-
dig! Waar her en der nogal wat 
spellingsfouten te lezen waren in de 
bulletins, hebben wij dit jaar besloten om 
onze formatie uit te breiden met iemand die 
wél heel goed Nederlands kan schrijven. Op 
onze instagram pagina @depersannen
hebben jullie dit wellicht al voorbij zien
komen. Ze heeft het afgelopen half jaar
een perfecte stage afgerond en mag zich nu 
bij De Pers voegen. Wij hopen dat Arantxa 
Kruize net zoveel plezier gaat beleven als
wij vorig jaar. Wij zullen hier ons uiterste
best voor doen en hopen dat jullie
Anneroelen haar met open armen
ontvangen!!

Voor de fanatiekelingen onder
ons blikken wij nog even terug
naar vorig jaar. Hieronder hebben wij de 
bekeruitslagen voor jullie op een rijtje
gezet:

Anno Voetbalbeker: Ploeg Rood
Dorpsomloopbeker: Ploeg Rood
Mini Zeskampbeker: Ploeg Blauw
Handbalbeker: Ploeg Blauw
CD-Wisseltroffee: Ploeg Oranje

Ploeg Geel mocht op de laatste dag de 
Rode Lantaarn uit het ijs bikken, zodat zij
deze een jaar lang op hun nachtkastje
konden plaatsen.

Ploeg Rood won de week en nam op de 
laatste dag de Burgermeester Lambers-
beker mee naar bed.

Maar de ultieme winnaar van de Sport-
en Spelweek 2022 was Enrico 
Hanenbergh. Hij had het privilege om 
met alle bekers te slapen. De geluksuil!

Nieuw(s)

• Rob Hoeksema voegt zich bij
Ploeg Geel, waarbij ook Lieke 
Slagter zich aspireert

• Dammen is ingeruild voor
een heerlijk potje 'Mens erger je 
niet!'

• Mario Kart is toegevoegd aan het 
maandagavond programma

• Touwtrekken is weer terug op de 
zondagmiddag
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Wist u dat…?

Rebus

• Jullie vanaf zondag 14 mei de dorpsvlag weer uit mogen hangen?
• Deze te verkrijgen is bij Doetiek Yvonne?
• Het programma van deze week terug te vinden is in het programmaboekje die jullie

allemaal in de brievenbus hebben gekregen?
• Radio Annen jullie ook dit jaar weer op de hoogte houdt via FM 106.4 of via 

www.radioannen.nl
• De munten van de horeca dit jaar bijna overal in te leveren zijn?
• De voetbalvereniging alleen haar eigen munten accepteert?
• Wij er dit jaar een nog groter feest van willen maken, omdat er niemand van ons zwanger is?
• Arjan de Jonge al weken droomt over de playbackshow?
• De Zes Zatte Zeekoeien de winnaars zijn geworden van het ploegleidersfeest?
• Er hier al voldoende hersencellen zijn weggezopen?
• Wij Ploeg Oranje hiervoor ha(r)telijk willen bedanken?
• Wendy Pekelder aan het eind van de avond niet meer weet of shotglaasjes vol of leeg zijn?
• Dit geen aanrader is als je je tas schoon wilt houden?
• Jan Greving en Jeroen de Vries, met een beetje hulp van Otto van Geldere, de bulletins weer

printen dit jaar?
• En Gerrit Bazuin zorgt dat deze weer bij alle ploegen terecht komen?
• Wij alle sponsoren en vrijwilligers willen bedanken voor hun bijdrage aan de Sport- en

Spelweek?
• Carin de Valk en Bea Hofsteenge uiltjes in alle kleuren hebben gehaakt voor de ploegleiding

EN De Pers? Zij nu aan het haken zijn voor de CD?
• Hier een borg van 25 euro per verloren uiltje voor staat?
• Wij daarom alvast de bewoners van 't Holthuys aan het haken hebben gezet?
• Martin Eefting het interessanter vond te weten hoe Feyenoord er voor stond dan te luisteren

naar de CD tijdens de laatste vergadering?
• Erik Dijkema uitstekend kan fietsen met een winkelwagentje?
• Dit een uitkomst kan zijn voor Emilie Dijkema mocht zij opnieuw tijdelijk invalide raken?
• Lars Fidder en Otto van Geldere op het ploegleiders feest al begonnen zijn met sleuteltjes

wisselen?
• Jullie elke dag foto's naar ons kunnen sturen en de leukste in het bulletin komt als foto van 

de dag?
• Enrico Hanenbergh en Lisa Bijker letterlijk bij elkaar onder de plak zaten?
• Wij jullie heel veel plezier wensen deze week!

Ook dit jaar houden wij jullie graag extra fanatiek. In elk bulletin vind je een rebus. Los deze
op om aan het einde van de week een complete zin te kunnen vormen. Dit jaar verloten
wij 1 prijs onder alle goede oplossingen. Aansluitend aan de zeskamp maken wij de winnaar
bekend. Zorg dus dat je het goede antwoord zaterdag 20 mei voor 16.00 uur via onze
kanalen instuurt.

Sinds begin dit jaar is Annen een nieuwe vereniging rijker. De TTV zijn de gezichten achter
het trouwtrekgeweld, het nieuwe (oude) onderdeel bij de opening aanstaande zondag.
TTV Boermarke is een officiële vereniging met inmiddels 30 leden en 2 deelnemende teams 
in de Drentse Touwtrek Competitie. Als vereniging willen zij naast het beoefenen van de 
touwtrek sport ook iets voor Annen betekenen. Dit hebben ze laten zien door het 
organiseren van het paasvuur op Eerste paasdag.

Touwtrekvereniging Boermarke

http://www.radioannen.nl

