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Maandag 10 mei is de
sport en spelweek weer
van start gegaan. Iedereen
was weer uitgedost in de
kleuren van hun buurt. Dit
jaar deed AHA de aftrap.
Het stuk was genaamd “de
verrassingsdozen van
AHA”. Het is weer geschreven door Annieck
Diemer, onze complimenten hiervoor. Er was een
fee die zich verveelde en
eenzaam was. Met haar
toverstaf toverde ze verschillende bekende vriendjes uit een doos. Dit waren teletubbie Lala, Mega
MIndy, Ernie, Pino, Ieniemienie, Bassie & Adriaan,
Harry Potter en Dora en
haar aapje. Het aapje was
erg vervelend, hij stal het
toverstokje van de fee.
Harry Potter had de magische kracht om het toverstokje van het aapje terug
te nemen. Daardoor kon

de fee K3 tevoorschijn
toveren. K3 zong het lied
mama C, mama Sa en alle
vriendjes dansten met K3
mee.
Drenthina bracht nog
enkele swingende nummers ten gehore onder
leiding van dirigente Thea
Oolders.
Ron Kesselmans opende
de 39e sport en spelweek.
In totaal zijn er deze week
42 onderdelen met 13
verenigingen. Alle ploegen
en de pers werden voorgesteld aan het publiek.
De rode lantaarn werd
overhandigd aan ploeg
Kregel. Tevens hebben alle
ploegen nieuwe petten
gekregen. In café d’Anner
Oele begon het biljarten.
Dit werd geopend door
Jacob Hofsteenge, voorzitter van biljartvereniging
A&O. Aly Mulder van
ploeg Kors en Annemiek
Visser van ploeg Borg
mochten beginnen. Er was
een goede sfeer, wedden-
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schappen gingen over en
weer. Ronald Zoetebier
deed zelfs een weddenschap tegen zijn eigen
buurt. Luuk Ottens speelde erg goed, hij was overduidelijk de winnaar. Annie Haddering en Johan
Gruber en André Hopman
van ploeg Kregel waren de
sterksten. Ploeg Arends en
Klunder gingen elk met 1,5
punt naar huis. Henk Bossink moest vanwege zijn
ziekte verstek laten gaan.
Spontaan is er door biljarters, medewerkers en
supporters een inzameling
gehouden voor een leuke
attentie.
Bij het dammen vrije
deelname was de opkomst
bij de jeugd erg groot.
Simultaandammer was
Harry Heeg. Mateusz Beuker had de 1e prijs en
Daan Bulthuis de 2e. Bij de
volwassenen vrije deelname was Anjo van Wely de
eerste. Bij de ploegen was
Berend Menninga voor
iedereen de beste dammer. Hij won al zijn partijen.
Bij het bridge was de
sfeer gezellig, sommige
mensen zaten bij de stamtafel te klaverjassen om de
deelnemers te ondersteunen. Ploeg Klunder was
het beste en ging er met 6
punten vandoor.
Er waren twee jonge spelers bij het volleybal die
erg goed meededen:

Liam Kuiper en Lisa Koopman,
toppertjes!! Er was tijdens de
wedstrijden een vriendelijke en
sportieve sfeer. De finale ging
tussen Kors en Klunder. Kors
won in twee sets.
VACATURE
Ploeg Arends zoekt een klaverjasser 55+ (woensdagmiddag).
Melden bij Jeanet, Hofakkers 32
(tel 272931)

PROGRAMMA DINSDAG 11 MEI

PROGRAMMA WOENSDAG 12 MEI

14.00 uur
17.00 uur
18.30 uur

12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
18.30 uur
21.15 uur

19.30 uur
20.00 uur

Koersbal
Sporthal
Badminton
Sporthal
Vissen (vrije deelname)
Hoornse Dijk, Haren
Pokeren (12 t/m 18) Café d’Ánner Oele
Handbal
Sporthal

Minizeskamp
Klaverjassen
Sjoelen
Miniplaybackwedstrijd
Playbackwedstrijd
(> 17 jr)

Zwembad
Café de Grutter
Holthuys
Sporthal
Sporthal

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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Kapsalon Piening deze week wel open is. Ze door de aswolk niet op vakantie kunnen!
Sjaak van Bastelaar en Erik Dijkema op het buurtfeest van Ploeg Arends flink gewipt hebben.
We Jarno Drenth beterschap wensen.
Wat vroeger een disco was nu een dance-event is??
Biljartvereniging dames Best nieuwe leden zoekt!
De gele cabrio van ploeg Posthouwer te koop is, inlichtingen bij Erik Posthouwer. Graag bellen voor 08.00 uur
(06-42307072)
Geert Langius fit wilde zijn voor de bridge? Hij hiervoor van Arnhem naar Annen is komen fietsen.
Anja van ploeg Arends voor alle sporters uit hun buurt gratis
een kwartier massage wil geven: Hofakkers 58
Thieme het voetbalschema bij zich had in plaats van het volleybalschema.
Andries Klunder en Jan Efdee boule de jeu samen gaan doen
Roelof Mulder uit de Playmobiel is gevallen. Nu loopt hij op
krukken. Ben Verwoerd bedankt. Van ons beterschap gewenst.
Sam Duyn en Astrid Wester hééél goed zijn in dammen
De pers graag een draagbare radio op batterijen wil voor in
hun auto.
Ploeg Kregel hun deelnemers strikt voor het darten.
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