Annen, dinsdag 19 mei
Goedemiddag Anneroelen,
De kop is er af, de 38e Sport- en Spelweek is officieel van start gegaan. We begonnen zoals inmiddels traditie is,
met een voorstelling van AHA, genaamd de tijdmachine. Dit stuk was geschreven door Annieck Diemer. De
acteurs maakten een reis door de tijd om het ontstaan van Annen 700 jaar geleden te ontdekken, om vervolgens
op weg naar huis in de toekomst terecht te komen. Gedurende het toneelstuk werden we verrast door vier
verschillende dansgroepen die allen een spetterende dansshow opvoerden. Hierna was het de beurt aan SV
Annen om hun gymnastische kunsten te vertonen op ritmische muziek. Wat zijn die meiden toch lenig zeg! Ook
dit zag er prachtig uit. Tot slot bracht Drenthina nog enkele swingende nummers ten gehore waarna Ron
Kesselmans (de voorzitter van commissie dorpsbelangen) iedereen van de Radio Annen, de Pers, de Sport- en
Spelcommissie en alle ploegleiding voorstelde. Vervolgens werd ons een sportieve en gezellige week
toegewenst waarna het sporten en spellen echt kon beginnen.
In café d’Anner Oele (Boers) begon het biljarten onder leiding van
biljartvereniging A&O. Marinette Boersma had haar eigen
supporters meegenomen met spandoek en al, helaas mocht dit niet
baten, want ze werd verslagen door Annie Hadderingh. Het biljarten
verliep op rolletjes. Vooral voor Annemiek Visser, Barelt Schuiling
en Roelof Weijer. Dankzij hun werd ploeg Hamstra 1e in zowel de
dames als de heren klasse. In café de Grutter startte inmiddels het
bridgen, en zoveel lawaai als er was voor de wedstrijd, zo stil was
het na de start. Het was stil, zo gaat dat met bridge, toch hing er een
gezellige sfeer. Willy-Ann Schutten en Tineke Nagel haalden voor
ploeg Posthouwer 3 toppen. Helaas was dit niet genoeg en eindigde
ploeg Posthouwer op de 4e plaats. Ploeg Kregel speelde met 2
geleende spelers, Hennie & Geertje. Ondanks dat ze niet waren omgekocht werden ze toch laatste. Ploeg
Klunder eindigde op de 1e plaats waar Sarah Veldkamp, Jan Schlebusch, Titie van Loenen en vooral Marjan
Steenbergen erg blij mee waren. Ook het dammen was al gaande en hier werd er lustig op los geslagen (met de
damstenen natuurlijk). Het dammen wordt altijd verzorgd door de
damclub E.A.D.C (Eerste Anner DamClub) en alle 38 jaar helpt
Berend Menninga dit al organiseren! Barry Schuiling en Paul Kobes
voor ploeg Kregel waren al een maand lang in oefening geweest.
Helaas heeft dit ze niet kunnen helpen. Ze werden laatste. Ploeg
Arends met Harry Drenth en Berend Menninga, en ploeg
Posthouwer met Anno Ottens en Gerard Kuitse eindigde op een
gedeelde 1e plaats. Tevens was er dammen vrije deelname waar het
er ook gezellig aan toe ging. Bij de jeugd werd Ruben Schoo 2e en
Sam-Anne van der Meulen werd 1e. Bij de volwassenen bleef het tot
het laatst spannend, maar uiteindelijk werd Jan Vos 2e en Henk
Jansen eindigde op de 1e plaatst. Voor iedereen die interesse heeft, de damclub zoekt nog leden. . . . .
In de sporthal werd fanatiek gevolleybald. SV Annen had alles mooi klaar gezet en de ploegen konden los.
Helaas ging Ype Tol van ploeg Kregel door zijn enkel en moest naar het ziekenhuis. Het publiek was in groten
getale aanwezig en moedigde hun ploeg luidkeels aan. Het was er bere gezellig en de ploegen waren goed tegen
elkaar opgewassen. Ploeg Klunder en ploeg Kors eindigden uiteindelijk samen in de finale die in 3 sets gespeeld
werd. Het was een spannende wedstrijd die uiteindelijk door ploeg Kors gewonnen werd met René zijn
‘dreamteam’!! Het was een prachtige 1e dag.

Uitslagen van maandag:
Arends Hamstra Klunder
Kors
Kregel Posthouwer
Biljarten heren
4
6
1
3
2
5
Biljarten dames
5
6
1
2
4
3
Volleybal
2
4
5
6
3
1
Dammen
4
5.5
3
2
1
5.5
Bridge
5
4
6
2
1
3
Tussenstand maandag
20
25.5
16
15
11
17.5
Plaats
2
1
4
5
6
3
Programma dinsdag 19 mei:
Programma woensdag 20 mei
14:00 uur Koersbal (Sporthal)
12:00 uur
Mini-Zeskamp (Zwembad)
17:00 uur Badminton (Sporthal)
13:00 uur
Klaverjassen (Café de Grutter)
18:30 uur Vissen vrije deelname (Zuidlaren)
13:30 uur
Sjoelen (Holthuys)
19:30 uur Pokeren (Café d'Anner Oele)
18:30 uur
Mini-Playbackwedstrijden (Sporthal)
20:00 uur Handbal (Sporthal)
21:15 uur
Playbackwedstrijden (Sporthal)
Wist U dat:
 Irma Uilhoorn al weer thuis is uit het ziekenhuis
 er voor “de kleintjes” een springkussen staat bij de sporthal
 Tom Wieland in ruil voor een krat bier BOB wil zijn voor ploeg Kors
 Yvonne Hoogebeen vandaag jarig is
 de jongste spruit van ploeg Posthouwer nog geen naam heeft
 leuke namen voor dit kleine lammetje aan ons kunnen worden doorgegeven
 de Commissie Dorpsbelangen graag leuke suggesties wil, voor vervanging
van het pokeren volgend jaar
 Sjaak van Bastelaar tijdens het buurtfeest stevig bij de neus is genomen
 Wouter en Johanna v.d. Laan 25 jaar getrouwd zijn
 José Roossien en Pieter Douma van huissleutel hebben geruild
 Jeanet, Tieme en Dennis de buurtfeestcommissie en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het feest
enorm willen bedanken
 Dennis Benes volgens eigen zeggen de smaak van rubber in zijn mond kent
 René Kors iedere dag wil worden wakker gemaakt door de “paracetamolwekdienst”
 ploeg Posthouwer ook iedereen wil bedanken voor hun gezellige buurtfeest
 Bas en Fokkeline Wijnbergen op zoek zijn naar oppas voor de kinderen deze week
 Radio Annen “Promo Babes” heeft
 Café d’Anner Oele van straat is gewisseld, en zij nu een “roze voordeur” hebben
 Dirk Bulthuis en Hessel Auwema graag een nieuw spel willen organiseren op de donderdagmorgen?
Namelijk een hanenkraaiwedstrijd
 José, Ronald en Gea van ploeg Hamstra de feestmuts al op hadden
Mededelingen:
 ploeg Posthouwer wil graag weten of iemand nog in het bezit is van video-opnames van de miniplaybackshow van 2008
 de mini-dorpsvlag is de gehele week te verkrijgen bij de Commissie Dorpsbelangen. Ze kosten € 3,95. Wie
de mooiste foto inlevert, waar de vlag zichtbaar is, kan een luchtballonvaart winnen. De uitslag wordt
tijdens de Annermarkt bekend gemaakt
 ploeg Kors heeft zaterdag 27 juni hun buurtfeest. Ze geven een beachtparty met een “echt strand”
 na afloop van de playbackshow gaan alle kleedkamers om 1 uur op slot, mochten er problemen zijn, dan kan
dit gemeld worden bij de beheerder Roelof Dijkema
 voor de mini-zeskamp moet iedereen zwemkleding meenemen. Ook de ploegleiding.
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.

