Annen, zaterdag 12 mei
Beste Anneroelen,
Zijn jullie er klaar voor!?
De 36e Sport- en Spelweek gaat bijna weer van start, de week der weken voor de “echte” Anneroelen. Zijn
de kelen goed gesmeerd voor het aanmoedigen? Zijn de lichamen geoefend voor de strijd?
Heeft iedereen weer zin in een week van sportiviteit, gezelligheid en feest?
Jawel hè? Dat dachten we al!
De ploegleiders en hun assistenten zijn al weken in de weer om alles op de regel te krijgen en ook voor de
playbackshow wordt al weken hard geoefend. Verder werd er de laatste weken vooral rustig aan gedaan om
fris de Sport- en Spelweek in te kunnen gaan. En herinnert u zich de laatste zaterdagavond van vorig jaar
nog?
Toen kreeg de commissie dorpsbelangen van de ploegleiding een nieuwe bokaal, genaamd de beukbokaal.
De bedoeling van deze bokaal is dat de commissie dorpsbelangen deze vanaf dit jaar altijd en overal
zichtbaar bij zich heeft gedurende de hele Sport- en Spelweek.
Mocht de bokaal namelijk in handen vallen van de ploegleiders, dan zal dat hun namelijk een rondje kosten
aan de hele club; we zijn benieuwd hoe dat afloopt. Deze regel geldt trouwens ook voor de rode lantaarn, en
de persoon die er op dat moment verantwoordelijk voor is (hè Rabbe!).
Als de Sport- en Spelweek maandag van start gaat, vergeet u dan niet om de prachtige dorpsvlag uit te
hangen, want dit lijkt namelijk altijd zo gezellig. En heeft u nog geen vlag, dan is deze nog altijd te koop bij
Doetiek Yvonne in de Schoolstraat. Ook is het geweldig als mensen in de kleuren van hun ploeg komen
aanmoedigen en feestvieren om er zo een kleurrijk geheel van te maken.
De Sport- en Spelweek is ook dit jaar weer te volgen via internet op: www.sportenspelweek.nl.
Hierop kunt u ook weer alle foto’s bekijken die zijn genomen door onze digipers Jan Berends, ook verzorgt
Jan de website. Wilt u ons een berichtje doorgeven via de computer, dan kan dat via ons e-mailadres:
pers@sportenspelweek.nl, of je zoekt ons gewoon op gedurende de week. We zijn te herkennen aan onze
paarse shirts en we zijn gek op nieuwtjes en wist u datjes.
Ook dit jaar zijn er weer enkele wijzigingen in het Sport- en Spelprogramma:
 Op dinsdag om 19:00 uur is er pokeren voor de jeugd (12 t/m 16 jaar) in café d’Anner Oele in plaats
van flipperen in de soos;
 Op woensdag om 13:00 uur is de minizeskamp dit jaar in het zwembad de Borghoorns omdat het
zwembad dan precies 40 jaar bestaat. Dit wordt dan een extra feestelijke middag voor alle kinderen;
 Op donderdag om 20:00 uur is klaverjassen voor onder de 55 jaar toegevoegd;
 Het sjoelen op woensdag om 13:30 uur is nu in ’t Holthuys

Hoe was de eindstand van vorig jaar nog maar weer?
De Burgemeester Munniksma beker (winnaar tot de zeskamp), de Burgemeester Lambers beker
(eindwinnaar) en de voetbal beker gingen naar ploeg Hoeksema (nu Posthouwer). De minizeskamp beker
was voor ploeg Dijkema. De Commissie Dorpsbelangen beker (winnaar zeskamp) ging naar ploeg Boersma
en de felbegeerde rode lantaarn was voor ploeg Kregel.
De eindstand van vorig jaar was:
1. Hoeksema (nu Posthouwer)
2. Hamstra
3. Harms
4. Dijkema
5. Boersma
6. Kregel
Programma maandag 14 mei:
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 en presentatie van de ploegen (Sporthal)
19:00 uur Volleybal (Sporthal)
20:00 uur Dammen (Dorpshuis)
Programma dinsdag 15 mei:
14:00 uur Koersbal (Sporthal)
17:00 uur Badminton (Sporthal)
18:30 uur Vissen vrije deelname (De Haven)
19:00 uur Pokeren (Café d’Anner Oele)
20:00 uur Handbal (Sporthal)
Wist u dat:
 Ploeg Kregel de DIVA’s inzetten?
 en zij de eerste ROSE BRIEF, met het weekoverzicht, van een nummer hebben voorzien?
 Kees Schonebeek van ploeg Boersma vorige week vrijdag al wilde gaan vissen voor de Sport- en
Spelweek?
 we alle (anonieme) sponsoren willen bedanken?
 we iedereen die om welke reden dan ook niet mee kan doen, of niet aanwezig kan zijn, sterkte
wensen?
 Bé Hegen ook dit jaar weer de leuke illustraties tekent?
 ondanks de populariteit van het
pokerspel, het voor sommige
ploegen toch moeilijk was om
deelnemers te vinden?
 Alex en Marinette Boersma voor hun
12 ½ jarig huwelijk een 4 meter
lange rode lantaarn kregen, en zij
deze na hun feestje terugvonden in
hun gang?
 de jongens van de keet er weer klaar
voor zijn?
We hebben er weer zin in, veel plezier deze week. Wil je wat doorgeven, zoek ons dan op of mail naar
pers@sportenspelweek.nl. Digipers is Jan Berends.
Annet en Chantal.

