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SPORT & SPELWEEK

WIST U

MOI ANNEROELEN,
verscheiden mient dat ze met het
halve wark al hielemoal kloar
bint.
De zondag begon al vroeg voor alle
ploegen, pers en commissieleden.
De temperatuur was niet hoog,
maar het knuffelgehalte van iedereen wel, houden zo !!!!!!!
Vóór 9.00 uur waren de commissieleden al druk met de voorbereidingen van het ontbijt, het was geweldig geregeld. Om 10.30 uur hield
Henk Buutkamp het openingswoord.
Er was van alles te eten: bolletjes,
suikerbrood, krentenbrood, beschuit,crackers,koffie, melk, yoghurt, veel te veel om alles op te noemen.
Je kon een gebakken eitje met spek
van kokkin Anneke krijgen en uiteraard was er ook fruit; vitamientjes
zijn goed om de zware week mee te
starten.
Het eten werd aangeboden door
commissie dorpsbelangen.

Berichten voor de nieuwsbrief:

De muntjes bij alle horeca in Annen kunnen worden ingeleverd .
Arjan van der Veen het weer voor elkaar heeft gekregen, hij vóór de
Sport en Spel al een fles wijn van Geert Goes Dakar stuk heeft laten
vallen.
Gerrit Bazuin 25 jaar bij de commissie zit, hij een t-shirt heeft gekregen
Gerrit dit aan iedereen wil laten zien (dus dames).
Op dinsdag het stamppotbuffet wordt aangeboden door Will en Kina
van het Sportcafé, voor de ploegleiding, commissie en pers.
Anneke en Jan Greving iedereen bedanken voor de vele kaarten en
bloemen die ze hebben gekregen voor hun 30 jarig huwelijk.
Daniël Moek als allereerste zijn bulletin in de bus krijgt, dit omdat hij
zijn huis niet uit kan (mag?).
De Pers Jeroen de Vries van PC Service Direct bedankt voor het gebruiken van de laptop deze week.
Tina en Hendrik Okken iedereen een sportieve en gezonde Sport &
Spel week toewenst.
Wij Janus Zuur van harte beterschap wensen.
Marlies Mulder en Lotte Marissen geen vertrouwen meer hebben in de
naam van Ploeg Wijnbergen, zij noemen het nu Ploeg Bergenwijn, letterlijk en figuurlijk.
Attie Kremer en Roland Kregel aan een verkeerd onderdeel mee hebben gedaan, ze dachten dat ze moesten Drammen in plaats van Dammen.
Commissie Dorpsbelangen, Stichting Wielersport (SOW) wil bedanken
voor het ter beschikking stellen van de dranghekken bij het touwtrekken.
De biljarttafel is vastgelijmd voor Diny Mennega, dit omdat ze elk jaar
de biljarttafel omhoog tilt.
Rick Pauwels een nieuwe naam heeft, hij heet nu: Harm Zachies.

pers@sportenspelweek.nl
06-42302359 (Gea)
06-51877298 (Janny)
Voor live verslagen van de
sport- en spelweek kunt u afstemmen op 106,4 FM of
www.radioannen.nl

PRO G R AM M A DI NS DAG 3 1 M EI

PROGRAMMA WOENSDAG 1 JUNI

14.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
18.30 uur
21.15 uur

Koersbal
Badminton
Pokeren (12 -18)
Handbal

Sporthal
Sporthal
Sporthal

...

Minizeskamp
Klaverjassen (55+)
Sjoelen
Miniplaybackwedstrijd
Playbackwedstrijd
(> 17 jr)

Zwembad
Holthuys
Sporthal
Sporthal

Er waren 81 kinderen die mee deden aan de ballonnenwedstrijd. Een prachtig gezicht, allemaal gekleurde ballonnen de lucht in. Nu maar afwachten welke
het verste komt.
Om 13.30 uur ging het touwtrekken van start, nadat de rode lantaarn werd
overhandigd aan Ploeg de Jong.
Er waren veel toeschouwers op de Brink. Eenvoudig was het touwtrekken niet,
menigeen onderschatte dit. Ploeg Arends was bij de jeugd de beste en bij de
volwassenen was Ploeg Veltink verre weg de beste.

Maandag 30 mei
Om 17.45 uur was er in de sporthal een demonstratie van S.V. Annen, er deden 13 kinderen mee.
Aansluitend was er een optreden van AHA
zien. De kinderen waren Klein Duimpje, Doornroosje, Assepoester, de Blauwe
Fee , Prinsesjes, Sneeuwwitje en uiteraard was er ook een Heks bij. Ze wilden
graag een 7de Ploeg bij de Sport en Spel. Aan het eind deden ze een erg leuk
play back nummer, maar helaas was er geen jury bij.
Natuurlijk was Drenthina ook in de sporthal voor een muzikaal optreden.
Ron Kesselman opende de Sport en Spel week, de ploegen werden voorgesteld (wij niet, snif, snif).
Bij Jan Boers werd het biljarten geopend door Jacob Hofsteenge. In de eerste
partij begon Petra Zondag van Ploeg Wijnbergen tegen Aly Mulder van Ploeg
Greving, Petra heeft dik gewonnen.
Tevens was er een spannende partij tussen Rooie Barelt en Tilly Popken. Deze
werd op het nippertje gewonnen door Rooie van Ploeg Borg.
Marinet Boersma heeft duidelijk verloren door de schoenen van Diny Mennenga. Ze heeft er nog een foto van gemaakt en Marinet gaat morgen naar de win-

WIE ZIJN ER JARIG

ZIEKENBOEG

Henk Buutkamp
Ruben Santes
Harma Schoo 30 mei

Dianne Noordhoek heeft haar
been gebroken net voor de
Sport en Spel.
Martin Verbree heeft beide
polsen gebroken.
Daniël Arends heeft zijn enkel
verzwikt.

kel om deze schoenen te kopen.
Iets later dan de planning begon het
volleybal, met veel publiek waar je
als speler wel erg nerveus van kan
worden.
Het was erg warm in de sporthal, maar
dat mocht de pret niet drukken.
De finale ging tussen Ploeg Greving
en Veltink, de winnaar was Ploeg Greving met de standen 25-17 en 25-16.
Om 20.00 uur werd het dammen geopend door de secretaris Harry Heeg.
Bij Ploeg Greving was Henk Klinkers
verzorger, hij had een handdoekje bij
zich om het zweet van de deelnemers
te wissen en gaf ze drinken.
Ploeg Greving heeft het dammen gewonnen, dus een verzorger helpt wel.
Marjan Bijmolen wilde graag kijken bij
het dammen, maar toen ze ging zitten
tegen de muur deed ze licht uit, erg
jammer.
Er deden veel kinderen mee bij de
vrije deelname Simultaan dammen
t/m 15 jaar. Dit is gewonnen door:
1.
Jente Zeubring en
2.
Sanne Apperloo
Bij 16 jaar en ouder wonnen:
1.
Esther Jansen en
2.
David Jansen.
Gefeliciteerd.
Vanuit Oostenrijk kregen wij een
bericht:
Hallo Anner Oelen, vanuit een bloedheet Uttendorf willen wij heel graag
alle Ploegen, Commissie Dorpsbelangen, Deelnemers, Wedstrijdleiding,
Jury, Redactie, Radio Annen en verder
alle toeschouwers, een geweldig gezellige week toewensen.
Heeeeeeel veeeeel plezier en succes
allemaal.
Henk en Jeanet

U I T S L A G E N S TA N D
Arends

Borg

De Jong

Greving

Veltink

Wijnbergen

Touwtrekken
jeugd

6

5

2

1

3

4

Touwtrekken
16+

3,5

1

2

5

6

3,5

Biljarten heren

6

4

1,5

1,5

3

5

Biljarten dames

6

2,5

4

2,5

1

5

Volleybal

1

4

2

6

5

3

Dammen

3

2

1

6

4

5

18,5

12,5

22

22

25,5

5

6

3

3

1

Tussenstand 25,5
maandag
Plaats 1

