
 

 

 

 

 

 

 

Annen, zaterdag 16 mei 

 

Beste Anneroelen, 

 

Nog 2 nachtjes slapen en dan is het weer zover, de week waarin we met elkaar gaan Sporten en Spellen: de 

Sport- en Spelweek (de 38
e
 alweer!)! Er is al weken hard gewerkt en geoefend om alles voor elkaar te krijgen en 

nu . . . . . nu moet het gewoon gebeuren. 

Ook dit jaar zijn er enkele wijzigingen in de samenstelling van de ploegleidingen. Wat vorig jaar ploeg Dijkema 

was, is nu ploeg Arends onder leiding van Jeanet Arends met twee nieuwe assistenten: Tieme Santes en Dennis 

Roossien. Ploeg Hamstra heeft Ronald Wijninga als nieuwe assistent en ploeg Klunder heeft assistentie 

gekregen van Michiel Bijmolen. Wij wensen alle nieuwelingen veel sterkte in hun eerste jaar (deze is altijd het 

zwaarst!). 

We hopen dat ook dit jaar iedereen z’n dorpsvlag weer zal uithangen, en voor wie nog geen dorpsvlag heeft, 

deze is verkrijgbaar bij Doetiek Yvonne aan de Schoolstraat. 

Op een kleine wijziging na, is het programma dit jaar gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. Natuurlijk hopen 

we dat iedereen die niet mee doet aan de activiteiten zijn buurt wel komt aan moedigen, het liefst natuurlijk in 

de kleuren van je buurt. 

Dit jaar is er ook weer de hele week de Sport- en Spelradio. Er zal 24 uur per dag de hele week worden 

uitgezonden op radiofrequentie 106.4 FM en op het internet via www.radioannen.nl. U kunt de hele dag 

verzoekjes laten draaien, deze kunt u aanvragen via de website en via sms: radioannen [spatie] bericht naar 

3663. De Sport- en Spelweek is ook dit jaar weer via internet te volgen op: www.sportenspelweek.nl. Hier kunt 

u ook de foto’s bekijken die worden gemaakt door DigiPers Jan Berends. Jan verzorgt tevens de website. 

 

Nog even voor iedereen de eindstanden van vorig jaar: 

 

Ploeg Kors had alle felbegeerde bekers gewonnen namelijk: de mini-zeskamp beker, de voetbal beker, de 

Commissie Dorpsbelangen beker (winnaar zeskamp), deze moesten zij delen met ploeg Dijkema (nu ploeg 

Arends) en natuurlijk de mooiste: de Burgemeester Lambers beker (winnaar van de Sport- en Spelweek). De 

andere “felbegeerde prijs”, de rode lantaarn, ging naar ploeg Hamstra. 

 

 

 

1. Ploeg Kors 

2. Ploeg Klunder 

3. Ploeg Dijkema 

4. Ploeg Posthouwer 

5. Ploeg Kregel 

6. Ploeg Hamstra 

 

http://www.radioannen.nl/
http://www.sportenspelweek.nl/


 

 

Programma maandag 18 mei Programma dinsdag 19 mei 

17:15 uur Uitvoering AHA (Sporthal) 14:00 uur Koersbal (Sporthal) 

17:45 uur Demonstraties van de S.V. Annen (Sporthal) 17:00 uur Badminton (Sporthal) 

18:00 uur Biljarten (Café d'Anner Oele) 18:30 uur Vissen vrije deelname (De Watering,  

18:30 uur Opening (Sporthal)  Zuidlaren) 

19:00 uur Volleybal (Sporthal) 19:30 uur Pokeren (Café d'Anner Oele) 

20:00 uur Dammen (Dorpshuis) 20:00 uur Handbal (Sporthal) 

20:00 uur Bridge (Café de Grutter) 

 

Mededelingen: 

 er worden nog dealers gezocht bij het pokeren, vrijwilligers 

kunnen zich melden bij Martin Kamping of bij ons 

 Buurtfeesten: 

 Ploeg Posthouwer zaterdag 16 mei (vanavond) 

 Ploeg Arends zondagmiddag 17 mei 

 Ploeg Kregel zaterdag 13 juni (de opgaveformulieren 

komen binnenkort) 

 Ploeg Hamstra zondag 28 juni (ze delen deze week 

flyers uit) 

 

Wist U dat: 

 ploeg Arends in de stress is, omdat hun shirts nog niet klaar 

zijn 

 ploeg Posthouwer een eigen song heeft? Namelijk de “Ken en Barbie song” 

 wij ook de C.D. willen bedanken voor het gezellige feestje van afgelopen weekend 

 José Borg last heeft van instabiliteit, zij niet 1, niet 2, maar liefst 3 keer onderuit ging op het 

ploegleidersfeest 

 niet alleen José, maar ook Hillechien en Thieme hierbij een nat pak kregen 

 ploeg Klunder alweer dozen vol met eierballen heeft besteld 

 Dirk Klunder en Harm Jan Talens maandag jarig zijn 

 ploeg Kors nog een BOB zoekt met bromfietscertificaat 

 wij hebben gehoord dat Koos Kah graag een keer wil paaldansen bij de brandweer 

 Bé Hegen ook dit jaar weer de leuke illustraties maakt 

 wij op zoek zijn naar opvolgers die vanaf volgend jaar het bulletin willen schrijven 

 

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. Wij zijn te herkennen aan onze paarse shirts en zijn gek op 

nieuwtjes en wist u datjes. 

 

  Annet en Chantal. 

mailto:pers@sportenspelweek.nl

