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WIST U

MOI ANNEROELEN,
Het verstaand komp met de joaren, en giet ook met de joaren
weer vot.

...

Het huis was hermetisch afgesloten door Jan zijn moeder.
Anneke Greving haar telefoon op trilfunctie heeft staan en de
telefoon bij haar BH in heeft. Als je haar borsten ziet schudden,
heeft ze telefoon.
Ploeg Wijnbergen zelf vindt dat men deze ploeg aan De Wepel
mag noemen.
Ploeg Bergwijn kan nog in beraad worden genomen.
Dat Jan Hamstra nu weet wat de kleinste rus is.
Greetje Ottens haar glimlach niet meer van haar gezicht af
krijgt.
Dit komt door het keepen van haar dochter.
Andre Graafstra er om 00.36 uur achter kwam dat hij jarig was.
Anneke Greving het verschil niet weet tussen handbal en volleybal.
Dit tijdens de evaluatie naar voren is gekomen.

Voor 14.00 uur zaten de deelnemers al keurig te wachten in de
sporthal om te gaan koersballen.
Francien opende het koersballen,
de ploegleiders mochten de buttons
bij de deelnemers opspelden.
Gerrit Bazuin had deze keer een
dubbele functie. Hij deed mee voor
Ploeg Arends om te gaan koersen,
maar hij was ook in functie als CD
lid. Niemand dacht dat hij echt mee
zou doen, want hij werd heel vaak
gebeld tijdens het koersen.
Uiteraard moesten de ploegen tegen elkaar. Als eerste moest Ploeg
de Jong tegen Ploeg Veltink. De
meetlint moest er aan te pas komen
om te kijken wie de winnaar zou
worden.
In de totale stand werd Ploeg de
Jong winnaar.

Berichten voor de nieuwsbrief:
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

PROGRAMMA WOENSDAG 1 JUNI

PROGRAMMA DONDERDAG 2 JUNI

12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
18.30 uur
21.15 uur

09.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

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

Zwembad
Holthuys
Sporthal
Sporthal

Tennis
Dorpsomloop
Brinkloop
Dorpsomloop eindspel
Darten
Klaverjassen < 55

Tennisbaan
Dorp
Brink
Brink
De Grutter

Om 17.00 uur stroomde de sporthal vol met enthousiaste badmintonners.
Leon van der Veen dacht dat hij gewonnen had. Hij dacht namelijk dat net als
bij het darten werd teruggeteld. Uiteindelijk heeft hij verloren met 65-2.
Bij Ploeg de Jong snapten ze niet veel van de spelregels. Sjaak moest steeds
tussentijds uitleg geven.
Bij sommige ploegen was het verschil wel erg groot. Uiteindelijk ging Ploeg
Wijnbergen met 6 punten naar huis en Ploeg de Jong helaas met 1 punt.

MEDEDELING
VOOR DE
WO E N S DAG EN
Z AT E R D A G
Aangepaste veiligheidsmaatregelen

pokeren om 19.30 uur. Er waren 4 tafels om
te pokeren. Nieuw was het dit jaar dat de ploegleiding spontaan ging pokeren.
Er was geen winnaar, dus geen extra punten.
Sommige jeugdige pokeraars hadden een zonnebril op om te voorkomen dat ze

Er wordt bij de deur gecontroleerd op verboden middelen
en eigen meegebrachte
drank. Dit wordt ingenomen of
in beslag genomen.

Toen was er handbal. Sommige vrouwen waren toch weer nerveus, wie gaat
er dit jaar winnen? Iedereen was fanatiek. Bij een aantal ploegen hebben ze de
keepers gekleed in een andere kleur shirt. Rosan (oranje) droeg een roze shirt
met groene sokken, Gea van Rein (roze) had een mooi oranje shirt aan en Marieke Ottens (groen) had ook een oranje shirt aan, LEUK.
Dian Borg liep een blessure op aan haar knie, maar dat bleek achteraf gelukkig
mee te vallen.
Scheidsrechter zijn valt niet mee tijdens deze week. Rianne Aling liep scheidsrechter Heinz pardoes ondersteboven, ze kregen allebei een applaus van het
publiek. De finale ging tussen Ploeg Arends en Wijnbergen, Wijnbergen was
duidelijk de winnaar. Het was een gezellig, sportieve handbalavond.

Ook wordt er streng op leeftijd gecontroleerd.

Als er een scout op de tribune heeft gezeten bij het handballen, is Marieke Ottens snel uit Annen, ze keepte geweldig de 14 jarige. Na de verloren finale werd
ze op handen gedragen door haar ploeg. Toppertje.

ZIEKENBOEG

WIE ZIJN ER JARIG

(Niet gebeurd tijdens de sport en spelweek)
Mark Tebbes, hand gebroken
Wil Niewijk haar beide polsen heeft gebroken
Kevin Pauwels heeft zijn enkel gebroken,
zoals het nu lijkt doet hij gewoon mee
aan de play back.

Jose Borg
Andre Graafstra
Sjaak van Bastelaar (31 mei)
Alie Oosterman (31 mei)
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