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MOI ANNEROELEN,
Koersballen
Na een gezellige avond, beginnen wij vandaag in de sporthal met koersballen. Iedereen ging er weer met volle moed
tegen aan. Hendrik Schuurman en Roelf Meinders hadden de ballen goed onder controle.. Iedereen ging weer soepel
door de knieën, wij hebben geleerd dat het een kop en kont spel is. Kinie Fidder ging met de mouwen omhoog van
start. Mannie Moek had ook graag mee gedaan, maar zat nu aan de kant. Zij kon het echter niet laten zich ermee te
bemoeien. Mevrouw Visser haalde met twee worpen 4 punten. Anjo van Wely had bijna niet meer mee mogen doen,
omdat hij drie keer verkeerd stond. Familie Popken, die ieder jaar weer voor de oranje buurt alle ballen in de goede
koers gooit, was niet tevreden. Zij hadden nog nooit zo slecht gegooid. Harm Clement was blij dat zijn oma er was,
die hem veel aanwijzingen heeft gegeven. Maar dat heeft niet geholpen. Lisanne Buutkamp heeft veel informatie gekregen vanuit het Holthuys, zij had hier veel profijt van. Lisanne raakte de witte bal in een keer .
Badminton
De deur naar de hal is gesloten… als je via een sluiproute de zaal binnenkomt hoor je alleen het piepen van schoenen.
De spanning stijgt ten top. Wat gebeurt hier….? Wel mensen, er wordt ingeslagen door de badmintonspelers. Wat een
serieuze sport. En wat mooi om te zien. Vijf netten staan opgesteld in de sporthal. Eigenlijk weet je haast niet waar je
kijken moet. Overal wordt gezwoegd en geslagen. En bij ieder veld staat iemand met kennis van zaken de punten te
tellen. Alles wordt in goede banen geleid door Roelof Bottema. Een fijne bijkomstigheid is dat hij ook nog aangeeft
hoe men moet badmintonnen. Je dient namelijk de bal daar te spelen daar waar de tegenspeler niet staat!!! En niet
waar ie wel staat! Daarnaast kun je bij hem nog een folder halen van de badmintonvereniging en krijg je er nog
snoepjes bij ook! Een shuttle was misschien ook een leuke geste geweest? Uiteindelijk werden er ook nog dubbelpartijen gespeeld, waarbij de nodige spannende partijen werden uitgespeeld. Fantastisch georganiseerd en je mag als
vereniging toch maar blij zijn met zoveel vrijwilligers.
Pokeren
Denk je een hol te krijgen met allemaal zonnebrillen. Nou, dat hebben de pokeraars van Annen niet nodig. De jongeren zijn allemaal voorzien van een pokerface. Vooral Nicky Boer wist in de eerste ronde als enige dame in het gehele
gezelschap de heren te verslaan. Twan van der Veen had zijn eigen zus Sanne meegenomen voor een massage, voor
als de spanning hem te veel werd. Arjan Siegers, Jaap Marten, Ype Tol en Bas Roeters (Bazi) hadden ieder een eigen
tafel om te delen en alles scherp in de gaten te houden.
Hoewel alles misschien niet gestructureerd verliep, was het erg gezellig. Er werd 2 x per ronde blind geroepen. Om
eerlijk te zijn hebben wij wel de ogen even dicht gedaan maar het doel hiervan is ons nog niet duidelijk.
Handballen
De tribune was om acht uur al weer aardig goed gevuld, toen de
Doen mee aan de Plee back show
eerste twee teams van start gingen. Als ploeg Greving een uur langer had kunnen spelen tegen ploeg Schepers , dan hadden ze zeker
Hoe gaat dat…?
Luister! Je hoort de straal
van ze gewonnen (volgens Harmen Clement). Ze kwamen nu tijd
wel, maar ik plas dus niet...
tekort. Marieke Ottens was weer in topvorm als keepster. Een hele
prestatie!!! Uiteindelijk werd er door ploegen Greving en De Jong
gestreden om de 5e en 6e plek. De ploegen Roossien en Kuipers
om plek 3 en 4 en een zinderende finale tussen de ploegen Bijmolen en Scheper. Ploeg Bijmolen wist eerst nog goed stand te houden. Keepster Esther Boonstra wist naast het gewone keepwerk ook
nog de strafworpen van Jennifer Hamminga en Bente de Haan de
stoppen. Klasse! Maar uiteindelijk wist Ploeg Scheper de winst naar
zich toe te halen.
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WIST U DAT ………
 Dennis en Jose Roossien vandaag 9 jaar zijn getrouwd, en ook Hendrik en Carolien
Stadman negen jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt? Wij ze hiermee
feliciteren.
 Er woensdagmorgen tussen 10.00 en 10.25 uur een interview is met Tinus Kuipers
op Radio Drenthe?
 Er TV- opnames worden gemaakt door RTV Drenthe bij de minizeskamp?
 Radio Drenthe bij het sjoelen is in het Holthuys.
 De Paracetamol wekdienst vandaag langs is geweest bij ploeg Greving en onverrichter zake maar is doorgegaan naar ploeg Scheper. Dat Tim Greving nu de hele
week de hond uit logeren laat gaan?
 Harmen Clement druks heeft ontvangen van de Paracetamol wekdienst? Dat dit
Drents voor drugs is?
 Op Facebook de shirtjes van ploeg Bijmolen oranje lijken? Wij nu een beetje gaan
twijfelen wie welke kleur heeft?
 Rick Pauwels met oranje handen is gaan koersballen?
 Als deze week opnieuw het alarm van de benzinepomp gaat, wij gaan uitkijken
naar Hendrik Stadman? Misschien krijgen wij ook een bloemetje?
 Het geweldig is om mee te maken dat nieuwe inwoners van Annen zich meteen
opgeven voor de Sport en Spel week?
 Radio Sport en Spel als goede doel de Stichting hulphond heeft gekozen. Dat je
hiervoor loten kunt kopen maar ook knuffelhondjes. Dat wij nu ook weten waarom
Mirjam Stadman op een scootmobiel Annen doorkruist?
 Eric Erestein uitsluitend doucht met zijn sokken aan!
 Dennis Benes nog een wasmachine zoekt? Eigenlijk zoekt hij iemand die voor hem
de was doet!
 Bareld Schuiling bij zijn afscheid als ploegleider een shirt met handtekeningen
heeft gekregen? Hij deze bij de vorige Sport en Spelweek is kwijtgeraakt? Hij hier
verdrietig van is….. Dus wie hem nog heeft liggen of weet waar ie ligt? Graag terug naar Bareld. Overigens denken wij dat het hier om een roze shirt gaat..
 Gerrit Bazuin is uitgekleed door de ploeg Roossien?
 Truida Moek het niet meer zo duidelijk is of ze nu voor Ploeg De Jong of ploeg
Kregel in het roze loopt. En wij dachten iedereen goed te hebben bijgepraat
 Annemiek Visser haar nietmachine afvuurt?
 Ploeg Roossien volgend jaar 2 maanden vooraf les krijgt van de koersbal club. Dit
alles heeft te maken dat zijn maar 1 punt hebben gehaald en Dennis veeeel te
hard gooit.
 wij er achter zijn gekomen dat Abel de Jong gek is op nummertjes aan touwtjes?
 wij niet goed begrijpen waarom Tieme Santes een rode vlag heeft uithangen?
Gaat hij verhuizen?
 ploeg Kuipers nog twee handbalsters heeft geronseld bij het koersballen?
 ploeg De Jong gisteravond ineens zonder een badmintonner zat? Dat Ruben Schoo
van ploeg Greving voor hen is gaan badmintonnen?Top!
 je eindelijk bier mag drinken bij het pokeren, maar dan weer geen muntjes krijgt!
er geen rooksignalen meer hoeven te worden afgegeven door de CD? Anneke Greving heeft nu een seniorenmobiel!
 Ype Tol de blinde fluitsignalen van Henk Buutkamp niet hoorde bij het pokeren?
Dat hij geniet van het pokeren en nu al weer uitkijkt naar volgend jaar?
 Er in de finalepartij van handbal in beide ploegen 3 familieleden meespeelden?
Voor ploeg Bijmolen waren dit de 3 kleinkinderen Talens. Voor ploeg Scheper Henriette Marissen met Lotte en Anne.
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Van Anouk Louwes
Het gaat er in en er uit. Wat is
dat?
Een theezakje.

interview
Met Anne Schreur
Wat was je hoogtepunt van
vandaag?

Dat mijn zoon voor ons gaat
koken.

Wat heb je vandaag gegeten?

Heel veel snoep van de
Badminton

Wat is je voorspelling voor deze
week?

Dat ploeg Roossien gaat winnen
Wat wil je met ons delen?

Dat Annen de leukste dorp van
Drenthe is!

Jarig
Michelle Klunder (15)
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