
De onderdelen 

Dit jaar zijn er twee onderde-

len bijgekomen, namelijk jeu 

de boules (voor 12 jaar en 

ouder) en streetvoetbal (van 

10 t/m 14 jaar). Op de dins-

dag van de Sport & Spelweek 

is het streetveld klaar. De 

officiële opening van de jeu 

de boulesbaan en het street-
veld is op vrijdagmorgen 14 

mei om 10.00 uur. De bank-

jes komen pas na de Sport & 

Spelweek. 

 

De media 

Radio Annen is ook dit jaar 

weer van de partij. Zij zenden 

uit vanuit een nieuwe studio 

met een ruimte om gasten en 

artiesten te ontvangen en te 

interviewen. Ideeën of sug-

gesties voor de Sport & Spel-

week kunt u mailen naar 

info@radio. Bellen kan ook: 

0592 867091. Het adres is 

Spijkerboorsdijk 3. 

 

De foto’s worden dit jaar 

verzorgd door Bram Triepels 

en Henriët Bulthuis. We 

wensen jullie daarbij veel 

succes! 

Even voorstellen 

Allereerst willen we even 

laten weten wie wij zijn. Wij 

zijn de nieuwe persleden: 

Janny Kremer en Gea Ham-

stra. Het typen wordt ver-

zorgd door Wim Ravens-

horst en Yvonne van den 

Berg en de geweldige plaatjes 

worden weer getekend door 
Bé Hegen.  Voor ons een 

nieuwe start om met het 39e 

Sport & Spelbulletin te begin-

nen. 

 

 

De ploegen 

Dit jaar is er een aantal wijzi-

gingen bij de ploegen.  

Ploeg Kors 

René Kors en twee nieuwe 

mensen: Karin Tiggelaar en 

Tim Greving. 

Ploeg Kregel 

Roland & Anita hebben een 

nieuwe asssistent: Sjoerd de 

Jong. 

Ploeg Borg (voorheen Hamstra) 

José heeft ook twee nieuwe 
mensen om haar heem: Henk 

Kuipers en Ina Koopman. 

 

De ploegen Poshouwer, 

Arends en Klunder zijn het-

zelfde als vorig jaar. 

Wij wensen iedereen veel 

sportiviteit en vooral veel 

sterkte tijdens deze week!  

HOI ANNEROELEN ,  

PROGRAMMA MAANDAG 10 MEI 

18.00 uur Biljarten   Café d’Anner Oele 

18.10 uur uitvoering AHA          Sporthal 

18.30 uur Opening           Sporthal 

19.00 uur Volleybal           Sporthal 

20.00 uur Dammen           Dorpshuis 

20.00 uur Bridge           Café De Grutter 

 

 SP     RT &  SPELW   K 

ZATERDAG 8 MEI 2010 

PROGRAMMA DINSDAG 11 MEI 

14.00 uur Koersbal   Sporthal 

17.00 uur Badminton   Sporthal 

18.30 uur Vissen (vrije deelname) Hoornse Dijk,  

     Haren 

19.30 uur Pokeren (12 t/m 18)  Café d’Ánner Oele 

20.00 uur Handbal   Sporthal 

 

W
IST U

 D
AT.. (1) 

 er onlangs nog uilen in de bomen zaten. De bomen toch gekapt zijn voor het streetvoetbalveld!!! 

 de leuke tekeningen weer door Bé Hegen worden gemaakt. Bé alvast bedankt. 

 de commissie Dorpsbelangen al op 11 april het water in het zwembad heeft gedaan (of waren ze aan 

het droogoefenen?) 

 Berend Menninga voor de 39e keer het dammen organiseert? 

 de badmintonvereniging heeft aangeboden om ieder die meedoet voor de buurt vrijblijvend enkele we-

ken mag komen oefenen op vrijdagavond 

 de twee uilen in de bomen Ron Kesselmans en Gerrit Bazuin waren? 

 er nog veel meer wist u datjes op de achterkant van dit bulletin staan? 
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 woensdag in de Sport & Spelweek de Anner Zangoelen aanwezig zijn bij het sjoelen? 

 de Annermarkt nu Brinkfestijn wordt? 

 Ploeg Posthouwer alle data van de Sport & Spel van 2009 heeft gebruikt?  

 deelnemers van de gele ploeg dus goed op moeten letten wanneer ze aanwezig moeten zijn 

 bij deze Henriëtte, Erik en Bas hun welgemeende excuses aanbieden 

 bijna alle ploegleiders een trekkerrijbewijs hebben! 

 vanaf maandag de dorpsvlag weer buiten mag hangen 

 damclub EADC nieuwe leden zoekt 

 radio Annen via FM 106.4 te beluisteren zal zijn 

 Een botsing in september opzet kan zijn? En dat de politie dit ook nog goed vindt! 

 Henriëtte Marissen al om 06.45 uur in het zwembad is om te trainen voor de 

zwemestafette!!! 

 Zondag 9 mei MOEDERDAG is 

 Wil en Kina van het sportcafé de ploegleiding, pers en commissie dorps-

belangen een stamppotbuffet aanbieden op de dinsdag in de Sport en Spelweek? 

 Wij bij deze Wil en Kina alvast hartelijk bedanken voor dit heerlijke 

aanbod 

 je de muntjes overal in kunt leveren! 

 

Tot dinsdag, 

Groet’n Gea en Janny (pers@sportenspelweek.nl) 

WIST U DAT (2 )……... 

De bekers van 2009 

Niet onbelangrijk is natuurlijk 

om nog even te melden wie 

er vorig jaar met de bekers 

naar huis gingen. 

 

Ploeg Kors won vorig jaar 

 de voetbalbeker 

 de zeskampbeker 

 de burgemeester Lam-

bersbeker 

 

Ploeg Hamstra won: 

 de Minizeskampbeker 

 

De totale eindstand van 2009 

ziet u hiernaast. 
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Website: www.sportenspelweek.nl 

Radio: www.radioannen.nl; 106,4 FM 

Berichten voor deze nieuwsbrief? 

Schiet ons aan: zwartgroene 

shirts met pen. 

Mail: pers@sportenspelweek.nl 

Bel: 06-42302359 (Gea) 

Of: 06-51877298 (Janny) 
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