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MOI ANNEROELEN,
Tennis
Na een geweldige playbackavond (nacht) moest
er om 09.00 uur getennist
worden. Het was best
koud, maar dat mocht de
pret niet drukken. Bij
ploeg Posthouwer was een
echtpaar aan het tennissen
en na een stand van 5-0
kwamen ze tot de ontdekking dat ze niet met hun
eigen racket speelden.
Deborah Veldkamp stond
voor ploeg Kors op de

Dorpsomloop
Bij ploeg Arends was het

ons rode autootje. Hier
werd het spel Route 66
genoemd. Onder het
Amerikaanse volkslied
moesten 2 personen op
een quad rijden. Ze moesten door pilonnen, met
een hamburger en hoefij-

Vissen
Jeu de Boules
Streetveldvoetbal
Voetbal
Fietsoriënteringsrit (12 -15)
Fietsoriënteringsrit (> 16)
Fietsoriëntering vrij






verplaatsen. Leuk spel. Bij
ploeg Borg hadden ze dit
jaar een heel ander spel.
Dat komt mede door de
jeugd van deze buurt. Het
zag er gezellig uit, met een
bar en muziek en hapjes
voor de toeschouwers.
Toen met z’n allen naar de
Brink voor de brinkloop.
Heel fanatiek werd er gerend, iedereen gaf goed
het stokje over. Verliep
erg goed. Daarna het eindspel, genoemd het Martin
Kamping uitsmijterspel. Er
moest met geverfde eieren worden gegooid en
iedere ploeg moest zijn
eigen kleur vangen. Gezellige sfeer was er op de
Brink, ondanks de kou.
Darten
Om 19.00 uur begon het
darten, georganiseerd
door Tiete Hoven namens
d’Annerboele.
Lees verder achterop

Fietsers en mountainbikers bij de Cinqualon zijn verplicht een helm te dragen.
Er is een kleine portemonnee gevonden
met nepgeld, kleingeld en een strippenkaar. Info: pers.
Iemand heeft zijn portemonnee (met
pasjes daarin) verloren. Info: pers.
Bij de minizeskamp is iemand tegen een
Rover gebotst. Indien deze schade heeft
graag melden bij de pers.

PROGRAMMA ZATERDAG 15 MEI

PROGRAMMA VRIJDAG 14 MEI
09.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur

39

zers een parcours afleggen. De hamburger moest
opgegeten worden voordat ze met het volgende
onderdeel verder mochten. Als laatste moesten ze
met elkaar een trekker
naar voren slepen. Ploeg
Kregel had een uitbreekspel. Dit was een goed
spel. Hiervoor was echt
teamwork nodig. Ze
moesten tralies doorzagen
en een deur openmaken,
door een luik, over een
balk, onder een kleed
door, in een bak. Dit werd
moeilijker gemaakt door
een ketting aan hun benen.
Aam het eind van het spel
moesten er acht personen
in Peugeot van “Rooie”
Barelt. Bij Ploeg Posthouwer werd er gespeeld met
eendjes. Alle deelnemers
moesten in een geel pak,
ze moesten geblindeerd
eendjes vangen met een
netje. Tevens moesten ze
met een bladblazer ballen

MEDEDELINGEN

baan, zij voelt zich weer
een “Anneroel”. Er was
zoals altijd een goede verzorging van de TCA. De
winnaar van het tennis was
ploeg Posthouwer.

spel weer in het zwembad,
er lagen allemaal eendjes
in het water. Voor het
publiek was het een erg
rustig spel. Bij ploeg Klunder moesten ze naar binnen in de manege. Met een
paardenwagen moesten ze
spullen overbrengen dat
een compleet gedekte
tafel moest worden. Daarnaast moesten ze voor de
ploegleiding pannenkoeken
bakken. Leuk spel. Op
zoek naar ploeg Kors in
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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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behoorlijk vol bij Jan & Heleen Boers. Toen moesten
de volwassenen. Jesper
Steenbergen had de hoogste uitgooi met
114 punten. Mark Venema
gooide 9 darten (301). Er is
een dartteam in Annen dat
dit jaar kampioen is geworden. Kom eens kijken, info
Jesper Steenbergen en
www.annerboele.
webs.com. Het was een erg

Bij de jongsten had Tobias
Tiel de hoogste uitgooi met
57 punten. Romy Kremer
stond in de finale en gooide
de hoogste score met 133
punten. De categorie 13 t/
m 15 jaar: Bij ploeg Borg
hadden ze 3 dames ingezet:
dapper hoor! Leonie Hulshof had de hoogste uitgooi
met 54 punten. Het werd
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Plaats

kreeg kramp tijdens het
klaverjassen. Ploeg Borg
ging met 6 punten naar
huis.
Het was een sportieve,
gezellige dag. Wij wensen
iedereen veel succes morgen.
Groet’n,
Gea & Janny

Klaverjassen
Het was een rustige avond,
Jan Dekker kreeg geen 100
punten, hij heeft zich rustig
gedragen. De klaverjassers
werden gesponsord door
Crocky. Gerard Schoenmaker had een probleem: hij

Tennis

Tussenstand



100,5 98

107,5
86 84,5 90,5

40
20
0

UITSLAGEN EN STAND

Borg Klunder Kors

Bij de Minipaybackshow stond er
een fout bij ploegen Arends,
Borg en Pothouwer. Ze zijn alledrie 4e geworden met 2 punten
per ploeg. Dit is op de site en
hieronder aangepast.
Bij de playback mini’s niet de
dochter van Anita op het podium stond, maar de dochter van
Roland en Hennie (bijna goed)

gezellige drukke avond.

120

donderdag 13 mei Arends
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André Boerema in samenwerking met de brandweer tegelterrassen kan schoonspuiten.
De supporters van ploeg Borg vinden dat José heel er
trots mag zijn op haar nieuwe assistenten Henk en Ina.
Er a.s. zaterdag een interview met een aantal kinderen uit
Annen in de krant komt te staan. Dit gaat over waveboarden.
Ploeg Kregel Bareld Schuiling wil bedanken voor het lenen van de auto. Top!
Volgende weel woensdag een ruikbeurs is van de voetbalplaatjes, bij Jan Boers.
Anniek de Haan denkt dat vrijdag het fietsen binnen is bij
café de Grutter.
Mevrouw Koers, beterschap na de val op de Brink.
Wij wensen Lydia Roestenburg sterkte met het verlies van haar vader.
De club van 2 meter (Dennis en Tieme) graag de pers wil bedanken
voor het zitje.
Radio Annen wil bij deze Klinkhamer bedanken voor de fijne salade.

Arends



