
 

Olympische Sport & Spe-
len 
 
Op naar de 41

ste
 Sport en 

Spelweek, dit jaar in het teken 
van de Olympische Spelen. 
Wij nemen aan dat iedereen 
er weer erg veel zin in heeft, 
vast wel. 
De ploegen zijn druk bezig 
met de Playback, dorpsom-
loop en het compleet maken 
van de deelnamelijsten. De 
commissie is ook al weer 
maanden bezig met de voor-
bereidingen. 
Janny en ik hebben besloten 
dat het voor ons  het laatste 
PERSjaar is, na 3 jaar willen 
we stoppen. 
Hierdoor komen er 2 vacatu-
res. 
Wij snappen dat er heel veel 
animo voor deze banen is, 
dus graag melden per 2 of 
individueel bij de Pers: 
pers@sportenspelweek.nl 
 
Er zijn ook nieuwe medewer-
kers nodig  voor de DigiPers! 
Jan en Henriette stoppen er 
mee. 
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17.45 uur Demonstraties  Sporthal 
18.00 uur Biljarten  Café d’Anner Oele 
18.10 uur uitvoering AHA  Sporthal 
18.30 uur Opening          Sporthal 
19.00 uur Volleybal          Sporthal 
19.30 uur Dammen          Dorpshuis 

W I S T  U  DAT…… . . .  

 Er bij het darten van de jeugd  niemand mag roken 
 Er geen aparte wedstrijden meer zijn voor de vrouwen biljarters; omdat er te 

weinig deelname is, is er gekozen voor een andere oplossing 

 De vrouwen mogen uiteraard wel mee doen met het biljarten. Men kan zich nu 
opgeven met 3 personen, zowel mannen als vrouwen 

 Er wel weer simultaan dammen is, maar hierin is ook een wijziging, er wordt 
gespeeld tot uiterlijk 21.00 uur, beslist niet langer!!! 

 Doordat er enthousiaste ploegleiders willen pokeren, mogen ze dit spel ook 
spelen met en tegen elkaar, maar …………. er is één nadeel bij, men mag 
binnen NIET ROKEN 

 Radio Aa en Hunze bij de Sport en Spel live aanwezig is 

 Wij, Pers weer in ons rode autootje rondtoeren 

 Hendrik sta jij weer stand-by voor ons????? 

 Weer een Buutkamp(je) in de sport en spel ploeg zit 

 Er tijdens de spelletjes geen voetbalschoenen gebruikt mogen worden, behal-
ve bij het voetbal en als een spel daarom vraagt 

 Wij, Janny en Gea de sponsor van “onze” geweldige auto willen bedanken  

 De 6 kamp op de zaterdag begint om 16.00 uur en dat er voor het publiek ook 
een spel is 

 Dit een geweldig spektakel wordt 

 Dennis Roossien nu al bij de poot is genomen door commissie dorpsbelangen 

 Alle ploegen zelf een fakkel met verlichting moeten maken en deze de gehele 
week bij zich moeten houden, succes hiermee 

 Muntjes in alle kroegen ingeleverd kunnen worden 
 Eric van Oosterhout officieel de Sport en Spelweek komt openen. Hij doet dat 

met een Olympische Aa en Hunze fakkel. 
 Op de maandag er dit jaar een extra feestelijk dance-act wordt gedaan door  2 

dansen van de revue (staat ook in programma boekje) o.l.v. Lianne Greving 
 Annen 1 op 6 mei kampioen is geworden. Ze zijn als echte kampioenen per 

kar door het dorp gereden. Nu verder in de eerste klasse. Proficiat, ook voor 
trainer Wietse! 

Fokke en Sukke zijn optimistisch over hun 

kansen tijdens de Sport & Spelweek 

Gezien de tegenstand 
………….. 

Moeten we de 

dorpsomloop toch 

winnend kunnen af-

sluiten…... 

mailto:pers@sportenspelweek.nl


 

Olympische ploegen 
Bij  de 41

ste
 Sport en Spel zijn er ook veranderingen bij de 

ploegsamenstelling: 
 
Ploeg Borg is veranderd in Ploeg Kuipers, de “jongste 
ploeg” ooit Henk Kuipers, Ramon Daniëls en  Lisanne Buut-
kamp 
 
Bij Ploeg Wijnbergen zijn er 2 nieuwe mensen bijgekomen: 
Niels Honebecke en Dianne Scheper. 
Bij Ploeg de Jong is Sabrina Devuges er bijgekomen 
 
Bij de commissie zijn er ook nieuwelingen, te weten Jos 
Hofsteenge en Gineke de Jong. 
 
Allemaal van harte welkom en een erg fijne week toege-
wenst. 
 

Het Olympisch startschot 
Vorig jaar zijn we op de zondag gestart met touwtrekken op 
de Brink. Dit was alleen in het kader van het 40

ste
 Sport en 

Spel. We beginnen dit jaar als vanouds op de maandag. 
 
We hopen dat er dit jaar meer mensen komen kijken bij de 
opening. Het is voor de mensen die hier tijd en energie in 
steken van belang dat er veel publiek komt. Iedereen zet 
zijn beste beentje voor. Je kunt genieten van onze toneel-
groep AHA, van de muziek van Drenthina en van de dans-
acts van dansgroep Work Out.  
KOMT ALLEN!!! 
 

Olympische pistes gereed??? 
De afgelopen periode stond het zwembad volledig op zijn 
kop (nu nog ) door een enorme verbouwing. 
Prachtig, maar ja, kan de mini 6 kamp wel in het zwem-
bad ??? 
Nee, maar we hebben een prachtige Brink, waar we dit jaar 
de spelletjes gaan doen.  
 
Wijzigingen Olympisch programma 
Het dammen begint een half uur eerder (19.30 uur) omdat 
alle ploegen tegen elkaar spelen. 
Het vissen duurt een half uur korter (tot 10.30 uur) vanwe-
ge de aansluiting met het streetvoetbal 

 

 
Een terugblik: Sport & Spel-
week 2011 
 
 

De uitslag van vorig jaar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De minizeskamp  

 
1 Wijnbergen 
2 Veltink 
3 Arends 
 
 

 
En de zeskamp: 
1  Wijnbergen 
1  Greving 
3  De Jong 
3  Arends  
 
De voetbalbeker  
1 Veltink 
2 Greving 
3 Wijnbergen 

Voor live verslagen van 

de sport- en spelweek 

kunt u afstemmen op 

105,6 FM  

www.radioaaenhunze.nl 

2. Greving 

1. Wijnbergen 

3. Arends 

Berichten voor de nieuwsbrief: 
pers@sportenspelweek.nl 
06– 42302359 (Gea) 
06– 15967125 (Janny) 

Fout mailadres in Oeleneis: 
levens redden!! 
De commissie Dorpsbelangen is op zoek 
maar mensen die een AED-diploma hebben, 
willen halen of die willen helpen een netwerk 
op te zetten. Graag reacties naar: 
info@annen-info.nl 


