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RT & SPELWEEK
W I S T U D AT… … . . .

MOI ANNEROELEN,


Opening zwembad
Zaterdag 12 mei was de opening van het nieuwe
zwembad, het was nog erg koud, maar gelukkig
kwamen er nog veel mensen kijken. Een pracht
van een zwembad heeft Annen gekregen.




Olympische fakkels
De kop is er af, er waren toch een aantal gespannen gezichten bij de ploegen, met name bij de
nieuwelingen onder ons.
Alle ploegen en commissie hadden de opdracht
gekregen om een fakkel te maken, waar ze de
hele week mee moeten lopen, er waren erg leuke
creaties bij. Sommige fakkels zijn na een paar uur
al weer overgespoten in een andere kleur.
De start begon bij Café de Anneroele, de biljarters stonden al klaar, maar eerst nog even het
openingswoord van de jarige Jacob Hofsteenge.
De organisatie ging ervan uit dat er de komende
jaren geen vrouwen meer aan mee zullen doen,
waarop Greetje Ottens direct zei, ik blijf mij opgeven.
Uiteindelijke winnaar is Ploeg Kuipers geworden,
Jacob Hofsteenge had de meeste caramboles:
59.










STRIP




Ik zit vol
emoties,
dokter

De CD en Annenaren heel erg blij zijn met de ondernemers uit Annen. Door hun donaties kunnen veel activiteiten in Annen gerealiseerd worden. Koop ergens anders niet, wat Annen je biedt
Zaterdag de container bij de straat gezet moet worden
VV Annen bezig is om het meisjesvoetbal te promoten,
ze hebben dringend meiden nodig voor het komend
seizoen, opgave bij Harry Nijborg en Nelleke de Vries.
Esther iedereen wil bedanken voor de telefoontjes,
kaartjes en berichten die ze heeft ontvangen na haar
auto ongeluk
De CD nu met tassen rondloopt die gemaakt zijn van
de oude CD shirts
Er een prachtige Olympisch vuur staat op de Brink
Er nog mensen worden gevraagd die mee willen helpen een reanimatie AED team op te richten in Annen.
Tot nu toe hebben zich al 15 enthousiaste leden opgegeven. Wie zich wil aanmelden: commissie dorpsbelangen
Michiel Bijmolen, volleybal een mietjessport vindt, maar
nu wel staat te coachen, ERG JAMMER
Luuk Ottens op zijn verjaardag een snorfiets heeft gekregen
Arjan om 23.50 uur snel naar huis ging, zodat niemand
hem kon feliciteren
Dit kan uiteraard vandaag nog
Hendrik Popken in 2013 mee wil doen met volleyballen

Maar uit ze
zo slecht...

Ik huil, ik lach..en
niemand die het
ziet...

Niet over klagen. Ik
schrijf je gewoon in
voor het pokeren!

PROGR A M M A DINS DAG 1 5 M EI

PROGRAMMA WOENSDAG 16 MEI

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 –21)
Handbal

Sporthal
Sporthal
Café d’Anner Oele
Sporthal

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

De Brink
Café de Grutter
Holthuys
Sporthal
Sporthal

Demonstraties
Tijdens het biljarten was de start van de demonstratie van S.V.Annen, ze deden een brugoefening en de allerkleinsten hadden een heel lief, schattig
dansje.
Daarna kwam AHA met een stuk over de Olympische spelen. Ze beelden 16
sporten uit, waaronder kogelstoten, wielrennen, zwemmen etc. Erg leuk om te
zien. Complimenten voor de organisatie.
Tussendoor zat ons vertrouwde Drenthina te spelen als vanouds, dit onder
leiding van een vrouwelijke dirigent:Threa.
Daarna kwamen de spetterende danseressen van de Revue.

Opening Sport & Spelweek
Na dit geweldige gebeuren was de opening. Eerst het woord van voorzitter
Ineke WIjnholds. Ze vertelde dat bij de opening van ons nieuwe zwembad de
commissie een bedrag heeft gegeven voor een glijbaan, uiteraard is het bedrag nog niet compleet en zal er in de komende week op diverse locaties een
melkbus staan waar iedereen een donatie in mag doen.
Alle ploegen, pers, radio Aa en Hunze, Sport en Spel commissie werden voorgesteld aan het publiek. De ploegen kwamen op met een prachtige Olympische vlag, gesponsord door Waterborg. Daarna kwam Erik van Oosterhout in
sportkleding de Sport en Spelweek officieel openen.

WIE ZIJN ER JARIG
14 mei
14 mei
15 mei

Luuk Ottens
Jacob Hofsteenge
Arjan Popken

60 jaar
61 jaar
25 jaar

Volleybal
Iets later dan gepland begon het volleyballen. Ploeg Greving moest beginnen tegen de Jong en Veltink tegen
Wijnbergen.
Iedereen weer bloedfanatiek aan de
slag. Voor Simone Blaauw was het
niet een gelukkige avond, ze raakte
geblesseerd aan de kuit, beterschap
Simone.
De finale was Greving tegen Kuipers,
Ploeg Greving ging met nipte overwinning naar huis, NEE HOOR, ze hebben de finale gewonnen in 2 sets, proficiat.

Dammen
Tevens was er dammen, Jose Borg
oud ploegleider deed nu mee aan het
dammen.
Dat krijg je als je meer tijd over hebt,
kun je gezellig mee doen als deelnemer.
Uiteraard was er ook simultaan dammen, dit onder leiding van Harry Heeg,
er deden 12 kinderen mee, de winnaar
was hierbij Marjon Verwoerd 12 jaar
en Nikki Boer ook 12 jaar, gefeliciteerd
meisjes.
Tot onze verbazing zagen wij Egge de
Boer ook dammen, maar bij de kinderen, hij en Feike Stoppels deden buiten mededingen mee, dit omdat ze al
genoeg bekers in de kast hadden
staan. Ze waren nu erg tevreden met
een droge worst.

Berichten voor de nieuwsbrief:
pers@sportenspelweek.nl
06– 42302359 (Gea)
06– 15967125 (Janny)
Voor live verslagen van
de sport- en spelweek
kunt u afstemmen op
105,6 FM
www.radioaaenhunze.nl

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

De Jong

Greving

Kuipers

Veltink

Wijnbergen

Biljarten

5

1

2

6

4

3

Volleybal

2

1

6

5

3.5

3.5

Dammen
Tussenstand
maandag

3

1

5

2

4

6

10

3

13

13

11.5

12.5

Plaats

5

6

1

1

4

3

