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12.00 uur Minizeskamp            De Brink 
13.00 uur Klaverjassen (55+)             Café de Grutter 
13.30 uur Sjoelen             Holthuys 
18.30 uur Miniplaybackwedstrijd       Sporthal 
21.15 uur Playbackwedstrijd (17+)    Sporthal 

M O I  A N N E R O E L E N ,  

 Er een rectificatie vermeld moet worden, omdat bij Ploeg de Jong 
bij het volleyballen een punt te weinig is genoteerd en ze hebben de 
punten zooooo nodig. 

 Wil je niets missen van wat er allemaal te doen is in Annen? 

 Ga naar de site www.annen-info.nl  

 Meld je aan voor het Mededelingenblad en je krijgt elke maand 
gratis het digitale blad in je mailbox. 

 Lisanne Buutkamp maandag autotheorie examen heeft gehaald, 
ze had 5 fout. 

 Hier is een poule voor gemaakt, Sonja Kesselmans heeft de helft 
van de pot gewonnen en de andere helft was voor de ploeg, maar 
Sonja heeft alles aan de ploeg gegeven, RONDJE ??? 

 Harmpje Niemeijer is clubkampioen geworden bij de koersballen. 

 Aaltje Talens speciaal naar de Sport en Spel komt om volleybal-
len te kijken, dit omdat haar oude team, Veltink altijd in de finale 
staat, maar helaas dat was deze keer niet het geval. Aaltje heeft toch 
wel een hele fijne avond gehad. 

 Ploeg Arends wil Esther Jipping beterschap wensen na haar on-
geluk, Esther zou deze week mee doen aan 3 onderdelen, Dennis 
deelt haar volgend jaar in bij 6 onderdelen. 

 Andre Graafstra een huis heeft gekocht in Annen, maar nu gelijk 
dispensatie wil aanvragen om bij Ploeg Kuipers mee te doen 

 Matthieu Wijninga (Kuipers) met een blauwe vlag loopt, dit is zijn 
lievelingskleur 

 Alle meiden die interesse hebben in voetbal kunnen a.s. vrijdag 
om 11.00 uur op het voetbalveld een wedstrijdje spelen onder de 
leiding van Harry en Nelleke en MC1. 

 Er een nieuw voetbalveld is gekomen in Annen en wel aan de 
Hofakkers, info bij Rabbe Vedder 

 Trijnie Schuiling deze week aan haar knie wordt geopereerd, veel 
sterkte 

 

W I S T  U  DAT…… . . .  
Koersballen 
Na een geweldige, gezellige sport en spel-
avond, gaan we er weer tegen aan, op naar 
het koersballen. 
Voor Andre Graafstra  (24 jaar) was dit de 
eerste keer dat hij bij het koersballen kwam, 
hij wist niet eens dat dit in de sporthal was. 
Jammer, maar toch goed dat hij ze kwam 
aanmoedigen. 
Abel de Jonge zat achter de regietafel, maar 
had duidelijk niet iedereen onder controle, 
met name de  oude vrouwen niet, aldus Abel. 
In de pauze waren de deelnemers in het 
Sportcafe, daardoor konden de ploegleiders 
oefenen voor de wedstrijd. 
De hoogste score van de middag was voor 
Albert en Jantje Hoving met totaal 18 punten. 
Niels (Wijnbergen) had bij de eerste gooi erg 
veel beginnersgeluk, hij gooide gelijk een 
ster. 
De uiteindelijke winnaar was Ploeg Kuipers. 
 
Badminton 
Voor 17.00 uur kwamen de badminton deel-
nemers binnen druppelen. 
Shirtjes halen bij de ploegleiders en dan in-
spelen voor de wedstrijd. 
Jeanet Arends had moeite om “haar” kinde-
ren te vinden, maar ze kwamen gelukkig 
naar haar toe. 
Iedere deelnemer speelt een enkel spel, zo-
wel de jongens en meisjes, heren en dames. 
En er werd nog gestreden in de mix , de win-
naar is geworden ……….Ploeg Greving. 
 
Stamppot 
In de tussen tijd kon men heeeeerlijk  eten in 
het Sportcafe, bij Wil en Kina. 
Stamppot andijvie, zuurkool en hutspot met 
worst en spek. 
Complimenten!!! 

 SP RT &  SPELWEEK 

09.00 uur Tennis   Tennisbaan 
13.00 uur Dorpsomloop  Dorp 
16.00 uur Dorpsomloop eindspel  
16.30 uur Brinkloop   Brink 
19.00 uur Darten   d’Anner Oele 
20.00 uur Klaverjassen < 55   De Grutter 

Voor live verslagen van 

de sport- en spelweek 

kunt u afstemmen op 

105,6 FM  

www.radioaaenhunze.nl 

http://www.annen-info.nl


W I E  Z I J N  E R  J A R I G  

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

Pokeren 
Vanaf 19.30 uur was er pokeren voor de jeugd bij café  Anneroele. De stoere man-
nen de kroeg in, maar ze hadden een concurrent: 1 meisje deed mee, Nikki de Boer, 
de jongste deelnemer van 12 jaar. De bedoeling was dat de ploegleiders ook zou-
den gaan pokeren, maar ze waren te moe waarschijnlijk. De sfeer was erg gemoe-
delijk en Ploeg de Jong heeft de eerste 6 punten binnen, Toppie hoor. 
 
Handbal 
Op naar het handballen, de sporthal zat bomvol. Ploeg Greving had voor de eerste 
keer in 6 jaar tijd een handbalwedstrijd gewonnen, dit voelde als een kampioen-
schap. Er waren ook verassingen dit jaar, Ploeg Arends staat vaak in de finale en nu 
zijn ze als laatste geëindigd, zo zie je maar weer, de bal is rond. 
Helaas waren er nog een toch nog uitvallers, bij Wijnbergen viel Greet Hoorn uit en 
bij Greving was Esther Ezinga  geblesseerd. 
De finale ………….. Kuipers tegen Wijnbergen, tribune weer vol en men voelde de 
spanning. De eerste 15 minuten waren erg spannend en ging het gelijk op, daarna 
kwam Wijnbergen op een 2-0 voorsprong en de eindstand was 4-2 voor Wijnbergen. 
Kampioenen gefeliciteerd. 
Janny (van de Pers) moest ook in de baan, omdat er bij Kuipers te weinig deelname 
was, ze rende als een wilde stier door het veld, wilde zich ook graag bewijzen , dit 
omdat ze samen met haar dochter Romy speelde. 
Een geweldige sport en spelavond. 

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

E E N  T O T A A L  A N D E R E  
W I S T  U  D A T . . .  

Nikki en Marjon een beker 
hebben gewonnen bij het 
simultaan dammen, nou 
dat was een mooie beker 
zeg. 
Mooi plaatje er op met 
inscriptie dat ze hadden 
gewonnen met dammen. 
Maar, wat stond er op het 
plaatje boven op de be-
ker…..dit had niets met 
dammen te maken er 
stond een afbeelding met 
vissen op. 
Sneu hé. Misschien krij-
gen de winnaars van het 
vissen wel een beker met 
een 
dam 
afbeel-
ding . 

IK STIL? 

 

IK OEFEN  

 

KEIHARD !! 
 

VOOR MIJN  

PLAYBACKOPTREDEN 

Loesje 

15 mei   Milan Roossien  6 jaar 
16 mei   Erik Brakke        41 jaar 
16 mei  Tom Schuiling     6 jaar 

Er zijn nu in totaal al 4 vlaggen ontvreemd (zo noem 
ik het maar). Dit zijn 4 vlaggen met de tekst  Com-
missie Dorpbelangen Annen. 
Indien iemand deze vlaggen nog weer vindt, kun je 
deze terug brengen bij de commissie.  
De vlaggen zijn erg duur, CD wil ze graag terug.  

( O N T ) V R E E M D E  Z A K E N  

  Arends De Jong Greving Kuipers Veltink Wijnbergen 

Koersbal 1 3 4 6 5 2 

Badminton 5 1 6 3 2 4 

Pokeren 3 6 1 2 4.5 4.5 

Handbal 1 4 3 5 2 6 

Tussenstand 
dinsdag 19 18 27 29 25 29 

Plaats 5 6 3 1 4 1 


