
 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, 15 mei 2007 

Hallo Anneroelen, 

 

Het is begonnen! De Sport- en Spelweek is officieel van start. 

We begonnen de maandag voor de opening met een voorstelling van AHA. Het toneelstuk speelde in de 

Sport- en Spelweek en het water van het zwembad was gestolen, dit werd via een nieuwsbericht gevolgd. 

Gedurende de uitzending werden we afwisselend verrast met enkele spectaculaire dansvoorstellingen. Eerst 

werden we verrast door enkele mooie meiden in bikini, daarna kwamen stoere mannen met breakdance, toen 

coole meiden die gaaf dansten en tenslotte nog sensation met een geweldige choreografie. 

Ondertussen moest het mysterie van het lege zwembad nog opgelost worden, en met een beetje hulp uit het 

publiek werd de dader gepakt. Toen gaf de gymnastiekvereniging S.V. Annen enkele demonstraties op de 

mat, brug, de balk en de trampoline. 

Het ging even mis met de muziek en de S.V. Annen wil vooral Remmelt Braams bedanken voor de vlotte hulp 

hierin, zo kwam het toch nog goed. 

Drentina volgde met enkele swingende nummers, ze droegen zelfs sjaaltjes in hun ploegkleuren. Daarna werd 

de 36
e
 Sport- en Spelweek officieel geopend door waarnemend burgemeester Polman. Hij sprak het publiek 

toe over veiligheid en op elkaar passen en wenste ons 

allemaal veel Sport- en Spelplezier deze week. 

Ron Kesselmans (voorzitter van de Commissie 

Dorpsbelangen) stelde ons (de pers) en alle ploegleiders en 

assistente voor aan het publiek. De vermiste rode lantaarn 

kwam boven water (deze bleek al die tijd al in Sport Café ’t 

Anner Sporthoes te hebben gestaan bij Henk en Jeanet). Dit 

kostte Rabbe een rondje en hij was er eigenlijk wel een 

beetje sneu van (beter oppassen dit jaar!).  

Inmiddels was het biljarten in Café d’Anner Oele al 

begonnen. Luit Postmus (ploeg Harms) tegen Tonnie v.d. 

Wal (ploeg Dijkema) begonnen met een bijzonder 

spannend spel welke Tonnie verloor doordat  hij op het 

moment suprème met de verkeerde bal stootte (met wit Tonnie!). Jacob Hofsteenge (ploeg Hamstra) en Luuk 

Ottens (ploeg Dijkema) speelden allebei op hun verjaardag dus de sfeer was al goed en Greetje Ottens (ploeg 

Dijkema) versloeg haar zus Petra Zondag (ploeg Posthouwer). Rens Penninx (ploeg Posthouwer) verbeterde 

zelfs zijn eigen record met een serie van 25 en hakte Barelt Schuiling (ploeg Hamstra) in de pan (zogezegd). 

Ploeg Posthouwer was de winnaar bij de mannen met Rens 

Penninx en bij de vrouwen werd ploeg Hamstra met 

Annemiek Visser eerste. 

Het volleyballen was inmiddels ook aan de gang met 

enkele spannende wedstrijden. Arthur en Tieneke Zwiers 

speelden voor ploeg Kregel maar hadden een half roze, half 

oranje shirt aan (ze gaan verhuizen). Bianca Klinkhamer 

(ploeg Kregel) liep al vroeg in de wedstrijd een zweepslag 

op en kon niet verder spelen. Na een spannende finale 

(Boersma – Hamstra) won ploeg Hamstra. Ook het 

dammen was in volle gang in  het Dorpshuis. Berend 

Menninga vertelde dat hij al sinds den beginne (36 jaar 

geleden) dammen mede organiseert. Dit is eigenlijk wel 

een applausje waard. Viola Kors voor ploeg Harms was de enige een eerste vrouwelijke deelneemster, maar 

verloor van Jan Ottens (ploeg Kregel) omdat hij steeds met de klok liep te mieren (afleidings manoeuvre?). 



 

 

Dick Boon (ploeg Boersma) speelde een pure winstpartij maar ging door de klok heen. Hij verloor op tijd, 

doodzonde! Winnaars waren Egge de Boer en Jan v.d. Velde voor ploeg Hamstra. 

Vrije deelname dammen was ook spannend en werd gewonnen 

door Leroy Wijnveldt, tweede werd Anouk Stiekema in de 

categorie onder de 16 jaar. Boven de 16 jaar werd gewonnen door 

Harms Thijs de Boer en Maaike Vos werd 2
e
. Marleen v.d. Meulen 

had de bekers even in de war maar André Niewijk herstelde dat 

snel, waarna Marleen zei ‘zie je nou wel! 

De Commissie Dorpsbelangen heeft trouwens een nieuwe website 

in de lucht: www.dorpsbelangen-annen.nl. Ze hebben ook een 

prijsvraag hieraan verbonden: ‘Welk huis staat niet in Annen? (zie 

de site) Antwoord sturen naar prijsvraag@sportenspelweek.nl. De 

winnaar krijgt een boek van Annen. 

 

De uitslagen van maandag: 
 Boersma Dijkema Hamstra Harms Kregel Posthouwer 

Biljarten heren 1 4 5 3 2 6 

Biljarten dames 2 4 6 1 5 3 

Volleybal 5 4 6 3 1 2 

Dammen 2 2 6 2 4.5 4.5 

Tussenstand maandag 10 14 23 9 12.5 15.5 

Plaats 5 3 1 6 4 2 

 

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) 

 

Programma woensdag 16 mei: 

13:00 uur mini-zeskamp (Zwembad) 

13:15 uur Klaverjassen (café de Grutter) 

13:30 uur Sjoelen (Holthuys) 

18:30 uur mini-playback 

21:15 uur playback 

Mededelingen: 

 De kinderen die meedoen aan de mini-zeskamp worden verzocht om zwemkleding mee te nemen (en 

misschien regenkleding?) 

 Deze week kunnen de gekochte munten bij alle horecagelegenheden worden gebruikt 

 Zondag 13 mei is er op de parkeerplaats aan de Geerakkers (tegenover Wepel) een auto open 

gebroken. Er is een tomtom gestolen, wie heeft iets gezien? 

 

Wist U dat: 

 Ploeg Kregel over de ROZE BRIEF met nummers (naar ze zelf zeggen) lang hebben nagedacht 

 Commissie Dorpsbelangen een “weet je wat”heeft; nl. come by . . . en away . . . . 

 Hendrik en Femmy Mulder op moederdag een zoon hebben gekregen, hij heet Rob 

 Rene en Corien Boers gisteren een wolk van een dochter kregen, en zij naar de naam Esmee luistert 

 Jan en Heleen Boers in de kroeg op beschuit met muisjes trakteerden 

 Petra Zondag een muisje wel erg hard vod, dit haar kies bleek te zijn 

 Jan de beroerdste niet is en de kies ruilde voor een biertje 

 Kapsalon Piening niet op de sponsorlijst stond, maar zij wel sponsor zijn 

 Er tijdens de mini-zeskamp een wasco tekenwedstrijd wordt georganiseerd, en hierbij 2 prijzen per 

leeftijdscategorie te verdienen zijn 

 Wilma Hanenbergh in het ziekenhuis ligt? Als u een kaartje wilt sturen: Voetakkers 2 

 Ploeg Dijkema zondag al was begonnen met indrinken 

 Ploeg Posthouwer in ’t Holthuys al druk aan het oefenen is met sjoelen 

 Jan van Rein gelukkig ook weer van de partij is 

 

Wil je wat doorgeven, zoek ons dan op of mail naar pers@sportenspelweek.nl. Typmiep en digipers is Jan 

Berends. 

 

Annet en Chantal. 

http://www.dorpsbelangen-annen.nl/
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