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18.00 uur She Wolves  
 Dans Aa en Hunze Sporthal 
18.00 uur Biljarten  Café d’Anner Oele 
18.30 uur Opening          Sporthal 
19.00 uur Volleybal          Sporthal 
19.30 uur Dammen          Dorpshuis 

HALLO ANNEROELEN,  

De 42ste  gaat  bijna  weer  van start. Graag willen wij ons als nieuwe pers aan jullie voorstellen. Wij (Elly Hoorn en 
Bonny Jansen)  zullen het komende jaar tijdens de sport en spel week jullie van alle wetenswaardigheden op de 

hoogte houden. Gelukkig hebben we een type-miep tot onze beschikking. Wim Ravenshorst zal ons behoeden voor 

de verschrikkelijke tiepvouten. Natuurlijk kunnen wij dit niet zonder jullie. Dus als je wat nieuws hebt om te delen 
dan horen wij dit graag. Dit kan 

per mail naar 
pers.sportenspel@gmail.com. 

En uiteraard zijn we telefonisch 
bereikbaar en kan er geappt wor-

den. Ook kun je ons zo even aan-

schieten. We zijn herkenbaar aan 
onze paarse outfit. 

                Elly 

06-34220169 

Bonny  

06-57165774 

2012 

Even terug naar vorig jaar. Weet u het nog: hoe was de eindstand? Hier onder een geheugenopfrisser: 

1. Ploeg Veltink 

2. Ploeg Greving 
3. Ploeg Kuipers 

4. Ploeg Wijnbergen 
5. Ploeg  De Jong 

6. Ploeg Arends 

Naast dat er een nieuwe pers is, zijn er ook in de ploegen de nodige veranderingen. Wij praten u bij: 
Ploeg Roossien: Wegens vertrek van Tieme en Jeanet heeft Dennis zijn naam aan de ploeg gegeven. Erbij gekomen 
zijn Ellen Schuurman en Christiaan van Trigt als ploegassistenten. 

Ploeg Greving: Wegens vertrek van Jenny is Harmen Clement Zeubring bereid gevonden als ploegassistent op te tre-

den. 
Ploeg Scheper:Diana heeft haar naam aan de ploeg verbonden wegens het vertrek van Bas Wijnbergen. Daarnaast is 

Marlies Mulder bereid gevonden ploegassistent te worden. 
Ploeg Bijmolen: Wegens vertrek van Jan heeft Michiel zijn naam aan de ploeg verbonden. Daarnaast is Henk Braams 

de nieuwe ploegassistent. 

De ploegen Kuiper en De Jong  zijn ongewijzigd. Het wordt weer even wennen dus… maar aan het eind van de week 
weten we niet meer anders. 

 

OOK OP DE RADIO 

De ploegleidingen en ook de Commissie Dorpsbelangen zijn al weken in de weer om alles weer op rolletjes te laten ver-

lopen. Bent u er klaar voor??? Weer een gehele week van Sportiviteit en Gezelligheid. Wij in ieder geval wel. 
Uiteraard is alles weer te volgen via internet en de radio Sport en Spel.  Radio Sport en Spel is via mail te bereiken:  

radiosens@hotmail.nl  en  te beluisteren  op frequentie 106.4 FM. 

Bereiden zich voor op de cinqualon 

Eerst fietsen, toch…? 

Dan lopen..of..? 
Nee, nee, vanuit het 

zwembad kanoën..!? 
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Digipers. De digipers bestaat dit jaar uit iedereen die wel eens een foto maakt. Graag alle leuke foto´s mailen naar  

radiosens@hotmail.nl. Elke dag wordt hier de mooiste uitgezocht. 
 

Dammen. Verder willen wij graag de aandacht vestigen op de vrije deelname voor het dammen.  Deze simultaan 

wedstrijd is voor 2 leeftijdscategorieën: t/m 16 jaar en 16 jaar en ouder. 

Kom en schuif (aan)!!!!  

 

Buffet. Op dinsdag is er het bijna traditionele stamppotbuffet van Wil en Kiena. Dit wordt aangebo-

den aan de ploegleiding, de sport en spelcommissie en de pers (wij hebben hier wel zin in….). Iedere 
Anneroel kan hiervan meegenieten en tegen betaling aanschuiven! 

  

Klaverjassen.  We schudden weer de kaarten voor de vrije deelname aan het klaverjassen op  woensdag en don-

derdag. Ook hier weer in 2 categorieën: ouder dan 55 jaar (woensdag) en jonger dan 55 jaar (donderdag). 

En dan nog de grootste uitdaging voor de heerlijke vleesprijzen……HET SJOELEN. Hiervoor moet men 55 jaar of 
ouder zijn. De sjoelbakken zijn geolied en  opgesteld in het Holthuys. 

 

De opening zal dit jaar spectaculair worden: dansgroep de She Wolves, onder leiding van 

Lianne Greving, geeft een Hip Hop demonstratie. En dansschool Aa en Hunze, onder leiding 

van Nelleke de Vries gaat voor jullie dansen. Tussendoor kan worden genoten van de 
klanken van Drenthina. Wees op tijd!!!! De aanvangstijd is 18.00 uur. 

 

Wij zien graag ons dorp in feeststemming. Dus de dorpsvlag mag hierbij niet ontbre-
ken!! Wij wensen u een sportief, gezellig en zonovergoten 42e Sport en Spelweek!! 

 De Cinqualon is gewijzigd… 

 Dat we eerst kanoën, dan hardlopen, hierna volgt het fietsen en dan moutainbikend     

 naar het zwembad…. 

 Dat ook de route van het mountainbike en het hardlopen is gewijzigd… 

 Dat Hans Steeman en Dries Steenbergen hierover hebben meegedacht… 

 Dat de ploegleiders het zwemmen erg vermoeiend vinden.. 

 Wij dit wel geloven aan het eind van de week… 

 Dat ze nu hulptroepen gaan in roepen….. 

 De plastisch chirurg hen extra grote voeten gaat aanmeten… 

 Ook de opticien voor een passende bril zorgt……… 

 Dat we het erg jammer vinden dat zowel AHA als de Gymnastiek bij de opening ontbreken… 

 Dat Annen bij de laatste 10 is gekomen bij Het Leukste Dorp van Drenthe….. 

 Dat RTV Drenthe daarom opnames gaat maken bij de minizeskamp en het 

sjoelen!! 

 Wij iedere dag een Anneroel gaan interviewen voor de kijk op de dag….. 

 Wij een mini moppenhoek hebben… 

 dat wij mooiste mop aangeleverd door een mini,  plaatsen in het bulletin…. 

 Dat bij gebrek aan digipers wij de mooiste foto’s van jullie willen ontvangen ….. 

 Dat de mooiste foto per dag een prijs wint…. 

 Dat wij, Elly en Bonny, helaas niet mogen  jureren ….. 

 Dat Leon Tiersma geblesseerd is geraakt en zijn assistentschap heeft moeten overdragen aan Marlies 

Mulder… 
 Wij dit erg sneu voor Leon vinden en hem beterschap wensen.. 

 Wij Marlies heel veel succes wensen…. 

 Dat dansgroep She Wolves derde is geworden in Drachten bij een danswedstrijd 

 Dat Dirk Bulthuis al in de ploegkleuren is gegoten….. 

 Hij nu met zijn groene gipsbeen voor het raam ligt… en  ja u mag naar hem zwaaien…. 

 Dat de ploegleiders, Pers en Radio en de Sport en Spel cie ploeg Roossien bedanken voor het fantasti-

sche feest….. 
 Dat Sabrina haar enkelband heeft gescheurd 

 En dat haar voet nu helemaal blauw is 

 En dat Tim Greving hier helemaal mee in zijn nopjes is 

 Wij wachten liever een paar dagen.. 

 Wij paars een mooiere kleur vinden. 

WIST U DAT ……... 
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