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40

SPORT & SPELWEEK
MOI
ANNEROELEN,
Het is weer zo wied
ste
joar

We gaan het dit jaar helemaal anders doen. Ook
jullie vertrouwde Sport en
Spel bulletin ziet er dit
keer heel anders uit. We
beginnen met de Wist u
datjes:

WIST U

...

4.
0.

alleen dit jaar de Sport en Spel op zondag begint
wij hopen dat alle mensen het 1 dag langer vol kunnen houden

J.
A.
A.
R.

er 40 jaar geleden bij de Sport en Spel niet zo veel onderdelen waren als nu
wij alle nieuwe mensen van harte begroeten bij hun eerste Sport en Spel
Calimero erg gelukkig is
de gehele week

S.
P.
O.
R.
T.

er vroeger kermis was tijdens de Sport en Spel
de bridge komt te vervallen
dames 1 recreanten (volleybal) op 18 mei kampioen is geworden
ze nu eerste klasse gaan spelen, proficiat dames
iedereen de dorpsvlag vanaf zondag mag uithangen

E.

Bé Hegen, onze bulletintekenaar heeft aangegeven dat hij stopt met
tekeningen maken.
Janny en Gea nu op zoek zijn naar 1 of 2 nieuwe tekenaar(s)

N.
S.
P.
E.
L.
T.
O.
P.

men zich kan aanmelden bij de Persmeisjes
op vrijdag 3 juni om 10.00 uur de landelijke bekende Freestyle Josh zijn
kunsten zal vertonen met de bal op het streetveld voor de sporthal
hij ook tussen de wedstrijden door zijn kunsten gaat vertonen
het eerstvolgende bulletin gewoon weer op dinsdag komt, net zo als anders
er op donderdag een pretband op de Brink komt
zondag op de Brink de commissie dorpsbelangen de ploegleiders + digipers
met partners een ontbijt aanbieden, in het kader van het 40ste Sport & Spel.

Berichten voor de
nieuwsbrief:
pers@sportenspelweek.nl
06-42302359 (Gea)
06-51877298 (Janny)

PRO G RA MMA ZO NDAG 29 ME I

PROGR A MMA MA A NDAG 3 0 MEI

13.30 uur touwtrekken

17.45 uur
18.00 uur
18.10 uur
18.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Brink

Demonstraties
Biljarten
uitvoering AHA
Opening
Volleybal
Dammen

Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Dorpshuis

Maar er verander
Op zondag 29 mei start de 40ste Sport- en Spelweek
op de Brink.

Ploeg Wijnbergen verandert NIET, maar krijgt
assistentie van Alex Kort.
Nu we toch aan het veranderen zijn: Radio Annen heet vanaf nu Aa & Hunze.

Om dit te vieren mogen de kinderen van de lagere

Jullie mogen om 13.00 uur een kaartje halen bij Commissie Dorpsbelangen op de Brink. Het kaartje kun je
invullen met je naam en adres, daarna wordt het vastgemaakt aan jouw ballon.
Om ongeveer 13.20 uur laten we de ballonnen los.
De 3 ballonnen die het verste weg waaien krijgen een
prijs.
Er zijn 3 prijzen te verdelen: waardebonnen die je kunt
besteden bij de winkeliers in Annen.
De winnaars worden later op onze site bekend gemaakt.
Komen jullie allemaal? Het wordt vast vet gezellig op
de Brink.
-

Wat we niet meer kunnen veranderen is de uitslag van vorig jaar:
Ploeg Arends is de winnaar van 2010 geworden
en heeft ook de

mini 6 kamp

De rode

ging naar Ploeg Kregel;

Voor het eerst in 40 jaar beginnen we al op de zondag
met een eenmalig evenement:
De zeskamp beker ging naar Ploeg Kors

En

TOUWTREKKEN
Dit is voor de jeugd (2 jongens en 2 meisjes van 12 t/m
15 jaar) en voor volwassenen (3 dames en 5 heren van
16 jaar ouder). Wij hopen dat iedereen komt kijken en
gaat aanmoedigen bij dit spektakel. Het begint om
13.30 uur op de Brink.

De ploegleiding zal er dit jaar ook anders
uit gaan zien:
Ploeg Borg en Ploeg Arends onveranderd;
Ploeg Klunder verandert in Ploeg Veltink en met nieuwe assistente Irma Pladdet;
andert in Ploeg de Jong
en krijgt assistentie van Rick Pauwels;
Ploeg Kors verandert in Ploeg Greving met assistente
Jenny Jager;

de prachtige voetbal
der.

ging naar Ploeg Klun-

Niet alles verandert:
Het kleine rode monster van de Pers zal weer
gewoon rond toeren.
Wat hopelijk ook niet verandert is de mobiliteitsgarantie van Hendrik Stadman.
Dan hier onderaan de openingstekst van de
Sport en Spel.
Sport en Spel !!!!!
Hopelijk is iedereen er weer klaar voor.
Overal hoor je de liedjes voor de playback oefeningen en de mannen zijn al druk bezig met de
dorpsomloopspellen.
aan het zwemmen.

Wij, Janny en Gea wensen iedereen een fijn,
gezellig, maar vooral een sportieve Sport & Spel.
Voor live verslagen van
de sport- en spelweek
kunt u afstemmen op
106,4 FM of
www.radioannen.nl

