ZATERDAG 15 MEI 2010
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MOI ANNEROELEN ,
Koude vis
Na een spetterende, maar
toch wel koude dag gisteren, mochten de vissers
vroeg opstaan. Voor de
ploegleiders valt dit niet
mee (de vissers staan vaker vroeg op). Om 09.00
uur konden ze beginnen
na het startsein van vader
en zoon Kors. De jongste
deelnemer was Collin
Sportel van ploeg Borg.
De ploegleiders en pers
kregen een heerlijk ontbijt,
verzorgd door ploeg
Arends, aangeboden door
de plaatselijke ondernemers. In de categorie t/m
11 jaar had Collin Sportel
46 cm en Tim Hunderman
20 cm vis. In de categorie
12 t/m 15 jaar had Sander
Doornbos 257 cm vis en
Martijn Wijnholds 156 cm.
Ploeg Arends is eerste
geworden met 313 cm vis
totaal.

MEDEDELINGEN

Warme opening
Om 10.00 uur werd het
streetvoetbalveld en de
jeu de boulesbaan geopend door Hedwig Udding, voormalig wethouder
sport, cultuur, onderwijs
en welzijn. Op het nieuwe
streetveld gaf dansgroep
Workout Annen een spetterend optreden. Daarna
kwamen 5 jeugdspelers, de

burgemeester Erik van
Oosterhout, Geert Jan ten
Brink, Abel Reitsema,
Hendrik Stadman, Martin
Kamping op het veld voor
een wedstrijdje. De aftrap
werd gedaan door Hedwig
Udding. De “oudjes” verloren met 6-2. Abel
Reitsema wilde graag wisselen (moe??) met Rabbe,
maar ja Rabbe had geen
tijd. Hij was aan het koffiedrinken. Voor alle toeschouwers was er gratis
koffie en thee.






11.00 uur
16.00 uur
22.00 uur

Cinqualon
Start
Eind
Zwemmen
Zeskamp
Prijsuitreiking

Jeu de Streetvoetboules
Daarna mochten de jeugdploegen op het streetveld
tegen elkaar. Het ging er
hard aan toe.
Tevens gingen de ploegen
jeu de boulen. Dit duurde
erg lang, maar het was dan
ook hééél gezellig. Er was
een aantal teams behoorlijk aan elkaar gewaagd.
Het zal niet raar zijn als er
binnenkort een jeu de
boulesvereniging komt.

39
Veldvoetbal
Vanaf 12.00 uur moest er
gevoetbald worden. Alex
Boersma was nog afwezig, want hij was nog
gezellig met Astrid Dekker op de Jeu de boulesbaan. Het was prima
weer, ook voor de toeschouwers. De eerste
wedstrijd was Borg tegen
Kors. Naast het veld was
de tent weer opgezet,
waar eten en drinken te
krijgen waren. VV Annen
verkocht hamburgers.

De winnaars van de fietsoriënteringstocht kunnen de vleesprijzen afhalen bij
Geesje Fidder, Annerstreek 58 a. De winnaars zijn: 1) Daniëls, 2) Marijke/
Paulien, 3) Yellow Fire, 4) Schoo & Co.
Fietscomputer gevonden bij de oriënteringsrit. Af te halen bij Geesje Fidder.
Wil degene die de rieten stoel van het terras bij Boers heeft meegenomen,
deze terugbrengen bij Jan en Heleen Boers?
Als er nog foto’s zijn gemaakt bij ploeg Klunder, Borg en Posthouwer, dan
kunt u ze naar Bram Triepels (de fotograaf) brengen, Esakkers 19. Graag op
USB-stick. Hij zet ze dan op de site.

PROGRAMMA ZATERDAG 15 MEI
09.30 uur
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De Brug Spijkerboor
Zwembad de Borghoorns
Zwembad de Borghoorns
De Brink
Sporthal

PROGRAMMA ZZZZONDAG 16 MEI
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Tussenstand
Plaats

VERMIST
 Autosleutels, merk
Opel van Ilona de
Lange. Terugbrengen
naar Borghoornsweg
35.
 Lisanne Buutkamp is
haar witte vest kwijtgeraakt bij de garderobe op de playbackavond. Info bij de
pers.
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UITSLAGEN EN STAND

vrijdag 14 mei

Klunder



Borg




de eerste sport-en-spelweekbaby op 14 mei is geboren. Hij is van Klaas-Jan en Sandra, weegt 3695 gram en is 50 cm lang. Gefeliciteerd met jullie zoon Lars!
Wij ons afvragen wat sneller is: een zwien of een Oel?
Merle Kort van ploeg Posthouwer een ijzerdraadje in haar oog kreeg en niet naar de
dorpsomloop kon kijken.
Fennie van der Veen als toeschouwer bij het streetvoetbal een bal tegen haar hoofd
kreeg. Beterschap!
Mirjam Drenth, beterschap!
De vreemde man die bij Geert en Willy Dekker heeft gelogeerd, Rienk Eleveld is.
De Kuitses familie zijn van Tinus Kirchhoff.
De vrouwen van nu de stukken van toen zijn.
Ploeg Kregel allemaal beestjes mee had genomen naar het voetbalveld.
Michel Popken is weggestuurd bij klaverjassen. Er stonden teveel Popkens op 1m 2.
Richard en Mark Wijnholds in één bed lagen. Richard dacht dat Mark Patricia was.
José Borg ook trots op haar assistenten is en de mannen van het dorpsomloopspel
wil bedanken voor het inpakken van haar auto
Ploeg Kregel naast een voetbalcoach ook Marloes de “voetbalpoes” hebben.
Henk-Geert wist hier wel raad mee.

Arends



Antwoorden fietsoriëntatie
1)
1
2)
Bungalowpark
3)
Vijf personen
4)
Kienveen
5)
1 dode muis
6)
Zwanenmeer
7)
Poffertjes
8)
Lala

Posthouwer

Fietsen
Om half zes mochten de eerste fietsers vertrekken voor de

oriënteringstocht. Deze route
was uitgezet door Jan Rona.
Het was een mooie route. Veel
door het bos. Dat scheelde
weer in de temperatuur. Er was
een korte en een lange route.
Onderweg stonden de ploegleiders aan de fietsers worst en
kaas uit te delen. Dit werd aangeboden door slager Aling. Op
een ander punt stonden de
vrouwen van nu met drinken en
cake. Je kon ook fietsen vrije
deelname. Hieraan deden 200
fietsers mee. De antwoorden
op de vragen staan rechtsonder. Na afloop nog gezellig feesten bij de Grutter.

Kregel

De organisatie was tiptop! John
Alberts was scheidsrechter bij
het streetvoetbal en daarna
ook op het voetbalveld. Wie
ging er met de grote voetbalbeker vandoor? De finale was
een spannende partij tussen
Klunder en Posthouwer en
moest uiteindelijk met penaltys worden beslist. Dit was nagelbijten voor iedereen. Klunder mocht de beker mee naar
huis nemen. De keeper van
Klunder (Michiel Bijmolen) was
als een kind zo blij. Toppertje!

Berichten voor deze nieuwsbrief?
Schiet ons aan: zwartgroene shirts met pen.
Mail: pers@sportenspelweek.nl
Bel: 06-42302359 (Gea)
Of: 06-51877298 (Janny)

Kors

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

