
 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, dinsdag 29 april 

 

Beste Anneroelen, 

 

Het was al een spannend weekend, zo vlak voor de Sport- en Spelweek. Het begon met de dames van de 

volleybalclub. Zij speelden het hele seizoen al de sterren van de hemel en zijn uiteindelijk als kampioenen 

gepromoveerd van de Hoofdklassen naar de 3
e
 divisie. Sinds het bijna 75 jarige bestaan van hun club is dit nog 

nooit voorgekomen, en dat maakt dit wel een hele speciale promotie. Gefeliciteerd dames! 

Vervolgens werden de mannen van het 1
e
 voetbalelftal kampioen! Het was een erop of eronder wedstrijd, maar 

Annen pakte terecht de titel. Hierop volgde een spetterend feest in clubcafé d’Anneroele. Dus heren ook jullie 

gefeliciteerd! 

En toen moest de feestweek nog beginnen……. 

De opening van de feestweek was maandagavond in de sporthal met een voorstelling van jeugdtheater AHA 

met een toneelstuk over prins MAX die op zoek was naar zijn prinses. Tussendoor werden we verrast met stoere 

en mooie dansjes van dance Liberty, dance Gerda en van breakdance Ardy. 

Hierna was het de beurt aan de meisjes en één jongen van SVA om ons hun kunsten te tonen op de mat, de 

brug, de bok en de trampoline. Vervolgens werd het publiek verrast met enkele swingende nummers van 

Drentina. 

Toen was het dan echt zover, de officiële opening. Ron Kesselmans, voorzitter van de Commissie 

Dorpsbelangen nam het woord en heette iedereen welkom. Hij feliciteerde Bas Wijnbergen met zijn pas 

geboren zon en bood hem namens de Commissie Dorpsbelangen een Anneroel kunstwerkje aan. 

Alle ploegleiders werden voorgesteld en iedereen werd een sportieve Sport- en Spelweek toegewenst. 

Ondertussen was het biljarten in café d’Anneroele van start gegaan. Heet 

was nog rustig in het begin, maar langzaam maar zeker werd het steeds 

drukker en bere gezellig. Dien Mennega van ploeg Hamstra maakte een 

wel hele mooie bal, eigenlijk maakte ze hem namelijk net niet, maar nadat 

ze het biljart had opgetild was het toch raak. Ach zei Jacob Hofsteenge, 

da’s ook knap, we tellen hem mee! Petra Zondag voor ploeg Posthouwer 

won in de damesklasse en Jacob Hofsteenge en Hendruk Popken voor 

ploeg Hamstra wonnen in de herenklasse. 

In café de Grutter was het bridgen ook in volle gang: Dirk Bulthis en Willem Swart van ploeg Dijkema vonden 

het echt gezellig worden toen ze met Bob Wildeman en Jan Schlebusch van ploeg Kregel in een mannenclubje 

speelden. Dhr. Gildemacher en mw Specken genoten van een pilsje tussen de partijtjes door. Verder was het erg 

rustig bij het bridgen. Ploeg Posthouwer won, dankzij de goede inzet van Dina Koers, Jur Koers, Tineke Nagel 

en Willy-Ann Schutte. 

Ook het dammen in het dorpshuis was begonnen en wat wel opviel, was 

dat Barelt jr. voor ploeg Kregel zo snel damde. Het leek alsof het een 

combinerace was. Andries Klunder voor ploeg Kregel kwam tegenover 

zijn zoon Dirk voor ploeg Klunder te zitten. Dirk versloeg Andries tot 

zijn grote trots. Uiteindelijk won ploeg Hamstra het dammen dankzij 

Egge de Boer en Jan van der Velde. Ook was er dammen vrije deelname 

met 30 deelnemers. Deze namen het op tegen Kor en Harry de Groot 

(Kor is de clubkampioen). In de leeftijd  tot 15 jaar won Anouk 

Stiekema de 1
e
 plaats en Daan Bulthuis werd 2

e
. In de oudere categorie werd Ina Rendering 1

e
 en Maaike Vos 

werd 2
e
. De damclub is nog op zoek naar nieuwe leden, dus wie interesse heeft! 



 

 

In de Sporthal werd nog steeds fanatiek gevolleybald. Het was erg gezellig en alle 

teams werden vrolijk aangemoedigd. Alle buurten waren aan elkaar gewaagd, maar 

uiteindelijk stonden ploeg Kregel en ploeg Kors tegenover  elkaar in de finale. Erna 

en vader Jan Hoving wonen nog maar net in Annen, maar volleybalden voor ploeg 

Kregel al fanatiek mee. Er werd gejuicht en het was spannend tot aan het einde. 

Ploeg Kors won en deed een groeps vreugdedans over het speelveld. René Kors was 

erg trots. 

We kijken uit naar de rest van de week! 

Uitslagen van maandag: 

 

 

Programma dinsdag 29 april: Programma woensdag 30 april 

14:00 uur 

17:00 uur 

18:30 uur 

19:30 uur 

20:00 uur 

Koersbal (Sporthal) 

Badminton (Sporthal) 

Vissen vrije deelname (De Haven) 

Pokeren (Café d'Anner Oele)  

Handbal (Sporthal) 

11:00 uur 

13:00 uur 

13:30 uur 

18:30 uur 

21:15 uur 

Mini-Zeskamp (de Brink) 

Klaverjassen (Café de Grutter) 

Sjoelen (Holthuys) 

Mini-Playbackwedstrijden (Sporthal) 

Playbackwedstrijden (Sporthal) 

 

Wist u dat: 

 Margreet Roos 2 uur voor de aanvang van de Sport- en Spelweek nog op sollicitatie is geweest, en is 

aangenomen als logistiek manager 

 Gerda Dijkema aan Matthijs vroeg: heb je ook suiker in mijn koffie gedaan? En toen hij ja zei, zij hierop 

antwoordde: maar ik voel nog niks 

 wij ons afvragen of de heren van ploeg Kors en Klunder de loempiatest ook gaan uitvoeren bij de 

pizzeria 

 Lisa Bijker vandaag jarig is 

 Ploeg Kors deelnemers van andere ploegen omkoopt met consumptiemuntjes 

 dit niet gaat om de prestaties maar om de kleur van hun kleding 

 Commissie Dorpsbelangen woensdagmorgen wel een ontbijt op de Brink heeft 

 wij hebben vernomen dat deze om 6:45 uur begint, dus ben je een vroege vogel……. 

 Gea Hamstra de longen uit haar lijf schreeuwde voor ploeg Kregel tijdens de volleybalfinale 

 Cis Boersma tijdens de biljartwedstrijd tegen Marinette zei: “Mam, je moet je puntje wel slijpen hè?” 

 de Anner Zangoelen morgen tijdens het sjoelen in het Hulthuys optreden 

 radio Annen ook een paracetamol wekdienst heeft 

 wij ons afvragen, wie bij ploeg Klunder zo gek is op eierballen 

 zij namelijk 60 eierballen hadden besteld bij de Grutter 

 Marloes, Sanne en Anne een mooi spandoek hadden gemaakt voor ploeg Dijkema om hun 

volleybalteam aan te moedigen 

 Wijmie Efdee met haar fiets een salto door de lucht maakte en Hessel en Jannie hierdoor op de grond 

lagen van het lachen 

 

Wil je iets doorgeven, zoek ons dan op of mail naar pers@sportenspelweek.nl. De tekeningen worden gemaakt 

door Bé Hegen, digipers is Jan Berends. 

 

   Annet en Chantal. 

 Dijkema Hamstra Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Biljarten heren 4 6 1 3 2 5 

Biljarten dames 1 2 3 4 5 6 

Volleybal 2 3 4 6 5 1 

Dammen 2 6 5 4 2 2 

Bridge 5 2 1 3 4 6 

Tussenstand maandag 14 19 14 20 18 20 

Plaats 5 3 5 1 4 1 
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