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

 Onze richtingaanwijzer van de Persauto stuk ging, gelukkig was Bart Schuiling 

(autoservice Annen) in de buurt en had het zo weer gefikst. 

 Robin van Bastelaar met de dorpsomloop inviel voor Esther 

 Cas en Niek Busscher, 11 jaar, al 8 jaar als supporter aanwezig zijn, ze wonen in Oot-

marsum 

 Ploeg Arends een hele mooie kar had bij de dorpsomloop 

 Henk Kuipers voor paal stond bij het spel in het zwembad, hij moest 8 minuten op het 

podium staan op 1 been en zou daarvoor een bonuspunt krijgen. ECHT NIET Henk  het 
is nu 1-1. 

 De spelopbouwers van Ploeg de Jong, Paul en Judith willen bedanken voor de heerlijke 

soep, dit was geen luie wijven soep. 

 Cindy de Jong begint per september 2012 een kleinschalig kinderdagverblijf in Annen 

www.thuishuis.nl  

 De vlaggen die gemaakt zijn voor alle ploegen door firma Waterborg, gekocht kunnen 

worden voor slechts 25 euro, dit bedrag is ook voor de nieuwe glijbaan in het zwembad. 

 Bas grote plannen had met Hilde, maar vooraf in slaap viel, toen zat Hilde alleen met de 

tosti’s. 

 Wij (Gea en Janny), Jan en Heleen willen bedanken voor de geweldige verzorging tij-

dens deze week 

 Er een vacature is voor de Digipers, meld je aan bij de Pers of CD 

 Lars Drenth bij het pinapparaat van de Coop 150 euro heeft gevonden; tja wat doe je 

dan, hij heeft het netjes bij de Coop afgegeven. Het geld is gelukkig terechtgekomen bij 
de eigenaar.  Jammer dat Lars hiervoor niet is bedankt. 

 Cor Jager denkt dat hij de dekhengst is van Annen !!!!!! 

 Bij Ploeg Greving de vlaggen half stok hangen 

 Tijdens de Koninginnedag op de Brink er een mp3 speler gevonden is. Info bij Ina Lan-

ting, namens Vrienden van Oranje. 

 de Klussenier niet wil klaverjassen omdat hij altijd 'verSjaakt'. 

 zwemclub "De Borgflippers" met ingang van volgende week een snorkelcursus voor kin-

deen geeft en voor volwassenen Aqua Labooca voor meer info 
www.borgflippers.slclubsite.nl 

 Laura Bijmolen een ontbijt heeft gemaakt voor Dennis en Gea hier niet bij was Moham-

med, van Aaltje Talens een spoor heeft achter gelaten, maar dit heeft hij expres gedaan 
omdat hij dan zaterdag de weg naar de sporthal kan vinden 

 Ben en Tom Wieland, zeeman Martijn Schoorl heel erg missen, maar toch ook veel ple-

zier maken 

 Rectificatie kleine Luuk Ottens moet zijn … kleine Luuk Hoven 

W I S T  U  DAT…… . . .  

Tennis 
Na een zware playback-
avond vroeg op om naar 
het tennisveld te gaan. Het 
weer was prima. 
Gerben van der Laan (de 
Jong) had nog nooit geten-
nist, hij had ook geen rac-
ket bij zich. Gerry Zoete-
bier zijn maatje moest 
eerst speluitleg geven. 
Trijnie Schuiling was al 
weer op krukken om haar 
ploeg aan te moedigen. 
Ploeg Kuipers heeft het 
tennissen gewonnen. 
 
Dorpsomloop 
Om 13.00 uur begon de 
dorpsomloop.  Bij ploeg 
Kuipers stonden de vrij-
willigers in het Henkie’s 
Heineken House. Je kon 
er zelfs een broodje ham-
burger bestellen. Met het 
oog op de Olympische 
spelen moesten de deel-
nemers basketballen, hoc-
key en kogelstoten.  
Ploeg Arends was in het 
nieuwe zwembad, daar 
was een enorme glijbaan, 
nog niet de nieuwe, daar 

 SP RT &  SPELWEEK 

09.00 uur Vissen   De Haven 
10.45 uur Jeu de Boules  voor Sporthal 
10.45 uur Streetveldvoetbal  voor Sporthal 
12.00 uur Voetbal   Sportpark 
17.30 uur Fietsoriënteringsrit (12 -15) Café de Grutter 
18.00 uur Fietsoriënteringsrit (> 16) Café de Grutter 
18.30 uur Fietsoriëntering vrije deeln, Café de Grutter 

09.30 uur Cinqualon Start: de brug bij Spijkerboor 
   Eind: Zwembad de Borghoorns 
11.00 uur Zwemmen Zwembad de Borghoorns 
16.00 uur Zeskamp    De Brink 
 
22.00 uur Prijsuitreiking     Sporthal 
 

http://www.thuishuis.nl
http://www.borgflippers.slclubsite.nl
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Sietske Bekkering, 
Derk Klunder (43), 
Harm-Jan Talens (49) 
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worden overgebracht en aan het eind van het parcours 
moest je een puzzel in elkaar zetten.  
 
Brinkloop 
Na het eindspel de traditionele estafetteloop, altijd weer 
een prachtgebeuren. De kleinsten liepen vreselijk hard, 
bij de middelsten ging het ook hard, maar daar verloor 
men een stokje tijdens het wisselen. Bij de volwassenen 
was er een valse start van Henriette Marissen 
(Wijnbergen), bij de tweede keer ging dit goed. 
 
Darten 
Voor 19.00 uur kwamen de kinderen al naar Cafe d’A-
ner Oele om te gaan darten. De meeste kinderen ne-
men hun eigen pijltjes al mee. Veel enthousiasme bij 
het darten, iedereen vindt het weer geweldig, sommige 
mensen darten een heel jaar niet maar komen met veel 
plezier naar d’ Anner Oele. Ploeg Veltink heeft gewon-
nen bij de mini’s, Ploeg Kuipers heeft 6 punten gehaald 
in de categorie 13 tot en met 15 jaar enkel uitgooien. Bij 
de volwassenen heeft Ploeg Arends gewonnen, dubbel  
uitgooien. Een erg gezellige en goed georganiseerde 
avond. 
 
Klaverjassen 
Om 20.00 uur was er bij café de Grutter klaverjassen 
onder de 55 jaar. Veel mensen zaten daar om de deel-
nemers te ondersteunen. Het werd een erg lange 
avond, hierdoor konden wij de eindstand niet meer ver-
melden. 

kan nog steeds voor gedoneerd worden. Men moest een 
puzzel maken en als de puzzel klaar was kreeg men 100 
punten extra. Er was zelfs een officiële prijsuitreiking, de 
ploegleider stond op een podium terwijl het Wilhelmus werd 
gedraaid en iedere deelnemer kreeg een medaille. Een erg 
leuk spel, wel een zwaar spel. 
Bij Ploeg Wijnbergen zaten de oudjes naast het Holthuys 
om zo mooi het spel te kunnen zien en iedereen aan te moe-
digen. Hier moest men ook Olympische sporten spelen. 
Speerwerpen, kogelstoten en curling, een mooi rustig spel. 
Toen met onze autootje naar Ploeg de Jong, hier was het 
spel Wintergames. Men moest skiën, windbuks schieten, hoc-
key en pijltjes blazen. Was een leuk spel, maar duurde erg 
lang 
Iedere Ploegleider kreeg een voorwerp mee, dat ze tijdens de 
dorpsomloop bij zich moesten houden, dit werd later gebruikt 
voor het eindspel. Ploeg Greving had het Biatlonspel, hier 
moest men weer skiën, met muts en sjaal om, daarbij moesten 
ze een parcours skiën en  met de skiën nog aan moest men 
een bal met katapult in een vak werpen, wat weer punten ople-
verde. 
Op de Bartelaar bij Ploeg Veltink werd er van de ploegleider 
verwacht dat hij of zij het Olympisch vuur ging aansteken. Men 
werd met een hoogwerker naar boven gebracht en dan kon het 
spel beginnen. 
Roeien Holland 8, dit was zwaar zeg. Paralympics: in een rol-
stoel een bal in de korf gooien. En je raadt het al men moest 
weer skiën, maar deze keer door de sneeuw. 
Bij alle ploegen waren erg leuke spellen bedacht door een 
groep vrijwilligers, hierbij bedanken alle ploegleiders hun vrij-
willigers voor hun enorme inzet. Op de Brink moest het laatste 
spel nog gespeeld worden. Alle ploegen kwamen tegelijk in de 
baan, met 3 personen in een big bag  moesten er attributen 

Voor live verslagen van 

de sport- en spelweek 

kunt u afstemmen op 

105,6 FM  

www.radioaaenhunze.nl 

Fokke en Sukke zijn ondanks de tomtom hun fiets-
oriëntatie kwijt 

Ik tikte in:  de Grutter Het lijkt toch meer 
op de Gotthard 

O P R O E P  

Daan Buining 6 jaar 
heeft zijn buddy’s verlo-
ren bij het speelveldje 
aan de Vreding 
Dit waren 6 buddy’s van 
de Coop aan een oran-
je keycoard. Hij wil ze 
heeeeel graag terug. 
Tel.  272105  

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

  Arends De Jong Greving Kuipers Veltink Wijnbergen 

Tennis 4 1 5.5 5.5 3 2 

Dorpsomloop Veltink 1 5 2 4 6 3 

Dorpsomloop Arends 1 2 5 4 6 3 

Dorpsomloop Kuipers 3.5 6 1.5 1.5 5 3.5 

Dorpsomloop Greving 4 5 2 6 3 1 

Dorpsomloop  De Jong 5 3 1 4 6 2 

Dorpsomloop  W'ber-
gen 5 3 2 5 1 5 

Dorpsomloop eindspel 2 1 4 5 3 6 

Brinkloop 5.5 1.5 4 3 5.5 1.5 

Darten 3.5 1 6 3.5 5 2 

Klaverjassen (<55 jaar) 3 6 1 4 5 2 

Tussenstand donder-
dag 79.5 74 86 100.5 106.5 78.5 

Plaats 4 6 3 2 1 5 


