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GOEDEMORGEN ANNEROELEN,

W I S T U D AT… … . . .

Hengelen in de Hunze
Vroeg opstaan om de deelnemers van het vissen zachtjes
aan te moedigen.
Heerlijk weertje voor de vissers. Na een half uurtje konden
we aanschuiven voor een enorm Engels ontbijt. Het ontbijt
werd georganiseerd door Ploeg Veltink. Alex Boersma deed
een woordje, maar wist de naam van zijn ploeg niet meer,
Alex had het over Ploeg Veldkamp i.p.v. Ploeg Veltink. Het
ontbijt wordt ieder jaar aangeboden door Bakker Pots, Coop
Schippers, Groenteboer Martens en Slager Aling. Top hoor.
De prijs werd door Harm Kors uitgereikt. De langste vis was
46 cm en er was geen vrije deelname. De eerste prijs 6 tot
en met 12 jaar werd gewonnen door Jorn van Ploeg Wijnbergen. De tweede prijs was voor Jarno van Ploeg de Jong.
Tot en met 15 jaar ging de eerste prijs naar Dries Hopman
en de tweede naar Leon van der Veen.

 Janny geen snoezzzz had
 Henk Kuipers in de groene buurt heeft geslapen
 Op 5, 6, 7 en 8 juni de avondvierdaagse in Annen

Straatjochies en Franse kaas
Direct na het vissen naar het jeu de boules en streetvoetbal.
Het was een enorme drukte bij het voetbal en het jeu de
boules, dit komt uiteraard door het prachtige weer. De kinderen waren erg fanatiek bij het streetvoetbal, 1 x kwam de
bal buiten de schotten en een toeschouwer kopte de bal
weer in het veld. De speeltijd was 10 minuten en er mochten geen voetbalschoenen gebruikt worden. Nick en John
Albers waren de scheidsrechters. De finale ging tussen
Arends en Greving , Ploeg Greving ging met 6 punten naar
huis.
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Thale Braams heeft gescoord bij Fox in Stadskanaal
Bij de prijsuitreiking de inhoud van de melkbus bekend wordt gemaakt
Anneke Greving oma is van Kinu.
Promotiewedstrijd voetbal Annen A1 tegen Heerenveense Boys vanmiddag om 14.00 uur
Rectificatie} www.thuishuis.info
Zwembad de Borghoorn nu ook actief is op facebook
Met ingang van 1 mei is Annen een ondernemer
rijker: Werk Wenz loopbaancoaching. Voor info:
www.werkwenz.nl
Romy, Lisa, Marjon, Leonie en Jarno de poedelprijs hadden bij het fietsen en ze dachten dat ze
het zo goed hadden gedaan
Lennard Honebecke een chick heeft gevonden
Jose Borg trots is op haar nieuwe ploeg.

Bij het jeu de boules was de sfeer erg gezellig, leuk dat er
ook jongere deelnemers bij waren. Roelie Stiekema had
een topdag, dat gevoel had ze vooraf al. Bij Tinus Kuipers
liep het als een trein, maar helaas het werd een boemeltrein.
Elke donderdag vanaf 14.00 uur
is er gratis jeu de boules, kom
gerust eens langs. Marien, Ineke, Syka en Kiena willen graag
een demonstratie geven bij het
jeu de boules. Ploeg Greving
werd eerste.

PROGRAMMA ZATERDAG 19 MEI
09.30 uur
11.00 uur
16.00 uur

Cinqualon Start: de brug bij Spijkerboor
Eind: Zwembad de Borghoorns
Zwemmen Zwembad de Borghoorns
Zeskamp De Brink

22.00 uur

Prijsuitreiking

Sporthal

“Nee hoor lieverd, volgens mij pas je nog makkelijk in die
kano”.

Oriëntatiekunde
Vanaf 17.30 uur begon de fietsoriënteringstocht voor de jeugd,
vanaf 18.00 uur konden de volwassenen op de fiets. Heel veel
mensen hadden kleding aan in hun ploegkleur. De route ging
richting Zuidlaren en de Groeve. Uiteraard kreeg men wat lekkers onderweg. Tijdens de fietstocht waren er in Zuidlaren punaises op de weg gegooid, hierdoor hadden 4 personen een
lekke band, sneu. Ramon en Hans Brands Buys hebben een
poging gedaan om de lekke band van Nikki Boer te plakken,
maar helaas zaten er teveel gaatjes in. Nikki en haar fiets werden terug gebracht in de zwarte bus van Ploeg Kuipers, met
een brede glimlach kwam ze weer bij de Grutter. Bij de jeugd
waren er twee toppers die 6 punten haalden voor Ploeg Wijnbergen, dit waren Marielle Lunshof en Lisanne Bijl.
Bij de volwassenen waren ook twee toppers, deze fietsten voor
Ploeg Veltink, Marchien en Max. Proficiat hoor.
Bij de vrije deelname fietsten er 271 mensen mee. De korte
route is gewonnen door Proud to be fout, 2de werden Rick en
Bram en 3de Korte bootjes.De poedelprijs ging naar USA
Young. De lange route werd gewonnen door Esther en Dennis.
2de A. Dekker, 3de Nikki en Marjon en de poedelprijs ging naar
de Stoners.
Indien men nog geen prijs heeft ontvangen kan men deze afhalen a.s. zaterdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur bij Roeleke
Smits, Wenakkers 1 Annen.
Waarschijnlijk komen de antwoorden van de fietsoriëntering
tocht op de site, hou dit maar in de gaten.
Daarna kon men nog dansen bij Café de Grutter tot in de laatste uurtjes.

JASSEN

JARIG
19 MEI

Voetbal
Om 12.00 uur begon de eerste voetbalwedstrijd,
Veltink tegen de Jong, 1-0 voor Veltink. Wat was
het weer perfect met heel veel toeschouwers. De
tweede wedstrijd was Arends tegen Kuipers, deze
werd gewonnen door Kuipers met 2-0. Op naar
de derde wedstrijd, deze ging tussen Wijnbergen
en De Jong. Harm Steenge, woont nog maar net
in Annen, maakte het enige doelpunt voor Wijnbergen. Bij de vierde wedstrijd Greving - Arends
was het 0-0. Voor de 5de en 6de plaats moest er
gestreden woorden door Arends en De Jong, ondanks een prachtige voorzet van Arnold bleef het
0-0, dus moest men penalty’s nemen. Jan Klinkhamer heeft 2 penalty’s tegengehouden, daardoor
werd de Jong 5de.
Om de 3de en 4de plaats moest Greving tegen
Veltink. Ook deze wedstrijd werd beslist met
penalty’s. Veltink heeft dit gewonnen. Toen de
finale, deze ging dan natuurlijk tussen Kuipers en
Wijnbergen. De eerste helft bleef het nog 0-0,
maar in de tweede helft was Wijnbergen sterker
en uiteindelijk wonnen zij met 3-0. De prachtige
voetbalbeker werd uitgereikt door de voorzitter
van VV Annen Alex Boersma, maar eerst werden
de scheidsrechters Jan Hamstra en John Albers
bedankt voor hun inzet. Trots namen de mannen
van Wijnbergen hun beker in ontvangst. VV Annen had het zoals altijd weer perfect voor elkaar.

Jos Hofsteenge (van de commissie dorpsbelangen, leeftijd bij betrokkene bekend);
Yvon Hoogebeen (Klinkhamer), 45 jaar.

Bij de playback avond zijn er heel veel jassen door omstandigheden blijven liggen in
de sporthal. Als er mensen zijn die een
verkeerde jas in huis hebben, graag terug
brengen naar de sporthal.
Tim Lensen is zijn bruine leren jas verloren
op het voetbalveld: tel. 272736
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Tussenstand vrijdag
Plaats

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

