
MAANDAG  2 1  MEI  2 0 1 2 ,  NUMMER  7  

  41 

G O E D E S M O R G E N S  A L L E M A A L ,  

 Henk Kuipers vanmorgen ook geen snoezzz had 

 Andre Hopman en Roelf Weyer hebben beloofd volgend jaar 

mee te doen met mountainbiken voor Ploeg de Jong 

 De verkeersregelaars kregen bij de Cinqualon koffie met zelf-

gemaakte appeltaart van Fam. Mulder. Heerlijk. 

 Robert Thiems was te vroeg bij het onderdeel hardlopen van 

de cinqualon, hij wist niet dat er eerst gefietst moest worden, 
dan eerst maar een kop koffie bij mams. 

 Betsy Jarno donderavond is vergeten, dit niet in het bulletin 

mag staan 

 Bart en Rene de Muppets genoemd worden 

 Er een afspraak was tussen Ivo en Erik Dijkema en Roland 

Kregel om op de Brink een nacht te gaan slapen in de tent. 
Alleen Ivo was er, waar waren de andere 2 boys ???? 

 Ivo kreeg ontbijt van Bed and Breakfast aangeboden en later 

een brunch van Café Grutter. 

 Er op zaterdag 2 juni a.s van 10.00 - 14.00 uur in de wijk Waar-

deel, Boerhoorn, Middenweg (noord) een gezellige rommel-
markt wordt gehouden. 

 Wilt U ook standhouder zijn? Opgave bij Marien Onrust tel. 

271450 of bij "marktmeester" Willy Suichies tel.271603. 

 Alle ploegen willen alle vrijwilligers, bijdehandjes, deelne-

mers en toeschouwers enorm bedanken voor hun enorme 
inzet, zonder jullie is er geen Sport en Spel mogelijk. 

 Dievie Drenth haar fietstas kwijt was en teruggevonden heeft 

bij Ivo Dijkema op de Brink, lag er toch iemand bij Ivo te sla-
pen ???? 

 Zwemvierdaagse op 2 t/m 6 juli 

 Henrico Hanenberg tijdens de fietsoriënteringstocht is gevallen, 

hij heeft beide polsen gebroken en de rechterelleboog 

 Henrico zoekt een lieve vriendin en een huishoudelijke hulp 

 Jos Hofsteenge voor zijn verjaardag heeeeel veel mandarijnen 

heeft gekregen 

 Nieuw in Annen: Webshop Hendriks  

 info@mooiespulletjesenzo.nl  

 Celia Huisman (Ploeg Kuipers) niet als joker bij de zes-

kamp kon zijn, ze was ziek, beterschap meisje 

 Arjan Popken zich afvraagt hoeveel spellen er zijn bij 

de zeskamp 

 Ploeg Veltink overhandigde Ploeg Kuipers een zelfge-

maakt schilderij, voor de inzet als jongste Ploeg met zoveel 
uitstraling  

 Erik en Henriette Idema een klein Anneroeltje verwachten in 

november 

 De opbrengst van de melkbus, ten bate voor de glijbaan is € 

2012 

 Indien men nog een vrije gift wil doen voor de glijbaan kan dit 

op rek.nr. 30.29.03.135 t.n.v. Commissie Dorpsbelangen An-
nen 

W I S T  U  DAT…… . . .  

De laatste dag (cinqualon) 
Zaterdag, oeps alweer de laatste dag van 41

ste
 Sport 

en Spelweek. Met z’n allen richting Spijkerboor naar 
de Hunze. Weer veel publiek om te kijken naar het 
eerste onderdeel van de Cinqualon, 4 km kanoën. 
Alex Boersma leefde alweer in de verleden tijd, hij 
dacht dat hij moest kanoën om 9.30 uur i.p.v. 9.00 
uur. Iedereen kon een kop koffie nemen met cake, 
die is  aangeboden door Café d’ Anner Oele. Betsy 
gaf het startschot voor de kanoërs, met prachtig weer 
gingen ze er vandoor. De eerste die binnen kwam 
was Heine van Maar van Ploeg Greving. Het is een 
prachtige omgeving, maar de kanoërs hebben hier 
vast niets van gezien, het is een zwaar onderdeel. 
Breeland bedankt voor het gebruik van de kano’s.  
De moutainbikers stonden al te popelen om 8 km te 
gaan fietsen, bij Ploeg de Jong hadden ze een bles-
sure, helaas konden ze op het laatste moment geen 
vervanger krijgen. Men vertrok dus met een groepje 
van 5 deelnemers. De snelste was hierbij Ploeg Gre-
ving. Frank van Trigt 15 jaar deed mee bij moutainbi-
kes met dispensatie, hij werd uiteindelijk 4

de
. Top-

prestatie. 

 SP RT &  SPELWEEK 

MAKEN BEZWAAR TEGEN DE UITSLAG VAN DE SPORT– EN 
SPELWEEK 

“PLAY-BACK”, EDELACHTBARE, “IS EEN ZANG-
TECHNIEK WAARBIJ JE NIET ECHT ZINGT”…... 

..MAAR WE KONDEN DE STEM VAN DIE MEVROUW 
VAN PLOEG  VELTINK  BIJ DE WC NOG HOREN.. 

V ELTINK  TEAM  WI NS  
O LYM PI C G AM EWEEK  ! ! ! ! !  

RED  ANN ER O W L S RE ADY  FO R  
LON DO N   

mailto:info@mooiespulletjesenzo.nl


 Ploeg Greving de CD bedankt 

dat ze in 2011 kampioen zijn ge-
worden 

 Dat er vast heel veel mensen zijn 

die ons rode autootje missen 

 Jan Emmo en Ina bedankt voor 

jullie bijdrage, Janny en Gea. 

 Dat er deze week 1300 deelne-

mers hebben mee gedaan. 

 De Dorpsvlag nu weer in de kast 

mag………………. 

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

Spel 2 Olympisch Ballenspel:op een enorme bal 4 
teamleden overbrengen, een zwaar spel. Weer 
Ploeg de Jong.  
Spel 3 Dit was een spel samen met het publiek. 
Als ploeg moest men 50 vragen beantwoorden en 
men mocht de antwoorden uit het eigen ploegpu-
bliek halen. Yvonne Kremer en Vincent Fennis 
hebben tijdens dit spel het nieuwe dorpslied ten 
gehore gebracht. 
Spel 4 Olympisch EHBO spel: dit was zwaar, me-
de door het kop-kont spel, ploeg Wijnbergen had 
hier jammer genoeg geen feeling bij, maar zij werd 
door de ploegen en CD over de finish ge-
schreeuwd. Leuk dat men elkaar zo  helpt. 
Spel 5  Tafeltennisevenwichtspel: zoveel mogelijk 
eieren overbrengen en daar Olympische ringen 
van maken. 
Spel 6 Langlaufen en snowboarden: dit was ook 
een zwaar spel, leuk om te zien. 
Uiteraard was er ook een captainspel, Biatlon, alle 
ploegleden moesten priksleeën en hooivorkdarten. 
Er was erg veel publiek op de Brink, wat voor de 
deelnemers erg leuk is en erg belangrijk. De 
6kamp beker is gewonnen door Ploeg de Jong, 
gefeliciteerd hoor. De winnaars van de hele week 
is met ruime voorsprong geworden: Ploeg Veltink! 
Het was een geslaagde gezellige middag. 
 

Prijsuitreiking 
Om 22.30 uur deed Ineke Wijnholds de prijsuitrei-

king. Omdat Ploeg Veltink een schilderij heeft ge-

geven aan Ploeg Kuipers, wilde Henk dit in de vei-

ling doen. Lisanne deed haar oranje shirt ook in de 

veiling, omdat Henk aangaf dat zijn schilderij meer 

zou opbrengen. Henk had gelijk, deze opbrengst 

gaat  in de pot voor de glijbaan. Alle bekers wer-

den uitgereikt, winnaar of geen winnaar, iedereen 

kan terug kijken op een geweldige Sport en Spel 

week. 

 

Alle toeschouwers stonden klaar om de volgende groep wielrenners aan 
te moedigen, deze groep gaat voor de 15 km. Het liep iets uit, Thimo 
Mulder had zich verslapen . Hard ging men er vandoor, Bart Seffinga 
had pech, hij kreeg een lekke band, maar niet getreurd iedereen was 
bereid zijn of haar fiets af te staan. Bart werd uiteindelijk toch nog 4

de
. 

Yde Aandewiel van Ploeg Kuipers werd eerste. 
Vanaf de Bartelaar gingen de lopers voor een traject van 3.5 km, via de 
Brink door het dorp naar het zwembad. De eerste snelle man was Erik 
Grave van Ploeg Kuipers. Daarna voor het laatste deel van de Cinqua-
lon 300 meter zwemmen. Prachtig weer met een prachtig zwembad. 
Gelijk bij de ingang van het zwembad stonden de Zuudbloazers ons te 
verwelkomen. Voor een aantal mensen is 300 meter wel erg lang hoor. 
Ze moeten een topprestatie leveren. Ploeg Veltink won de 300 meter 
zwemmen. 
Zwemmen (estafette) 
Aansluitend de estafette, Ina Koopman ging zwemmen voor haar oude 
ploegleiding, een spannend gebeuren, iedereen was erg enthousiast. 
Om de startblokken hadden alle ploegen een shirt gehangen, zo was 
het zichtbaar voor iedereen. 
Als laatste onderdeel moesten de ploegleiders 2x 25 meter zwemmen. 
Henk Kuipers en Ramon Daniëls zwommen in een fluorescerend zwem-
pak, zag er spectaculair uit. Jan Veltink en Michiel Bijmolen hadden alle-
bei een mooie rode badmuts op. Zwaar, heel erg zwaar is het voor de 
ploegleiders om aan het eind van de week nog een prestatie te leveren. 
Na de estafette staat Ploeg Veltink aan kop met 8 punten voorsprong op 
Kuipers en 12,5 op Greving. Bij de 6kamp kan men nog heel veel pun-
ten halen, dus er kan nog van alles gebeuren. 

Zeskamp 

Om 16.00 uur was iedereen op de Brink, het weer was geweldig en 
Henk Buutkamp opende de 6kamp. 
Spel 1 Hockeyspel: simpel spel, zo snel mogelijk 15 ballen in een korf 
gooien. Winnaar: De Jong  met jokerinzet. 

  Arends De Jong Greving Kuipers Veltink Wijnbergen 

Cinqualon 2 1 5.5 3 5.5 4 

Zwemestafette 1 2.5 5 2.5 4 6 

Zeskamp spel 1 5 12 6 3 4 1.5 

Zeskamp spel 2 2 6 4 1 3 5 

Zeskamp spel 3 2 4 6 5 2 2 

Zeskamp spel 4 6 4 2 6 5 1 

Zeskamp spel 5 6 2 5 2 4 4 

Zeskamp spel 6 4 2 5 3 12 1 

Zeskamp cap-
tainspel 2 6 1 3 5 4 

Zeskamp totaal 27 36 29 23 35 18,5 

Commissie 
Dorpsbelangen 
beker 4 1 3 5 2 6 

Eindstand 127.5 128.5 151.5 150 170 134 

Burgemeester 
Lambers beker 6 5 2 3 1 4 

W I S T  U  O O K  DAT…… . . .  

20 mei: Wijmie Efdee, 
Gerlof, Roelie Stiekema, 
Charlot (27), Jan Veltink 

(45), Ina de Groot; 21 
mei: Gijs Bijmolen 

Wij willen iedereen be-
danken voor de afgelo-
pen jaren. We wensen 
onze opvolgers veel 
succes en plezier.  
Janny en Gea. 
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