
De Jong RoossienDanielsGreving

De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

MulderBijmolen

Hoi! Mijn Naam is Rianne Wijnholds (rechts), [23] 
afkomstig van de boerderij. Ik ben momenteel bezig 
met het afronden van mijn opleiding, Integrale 
Veiligheid. Daarnaast houd ik mij bezig met handbal. 
Ook heb ik een functie in het bestuur van H.V.A. 
Ontzettend leuk dat ik jullie pers mag zijn dit jaar!

Hoi! Mijn naam is Carolien Niemeijer (links), [25] 
samenwonend met mijn vriend in het leukste dorp. 
Sinds april 2013 ben ik volop bezig met fotografie. 
Daarnaast werk ik fulltime als eerste bloembindster. 
Super genieten deze combi! Trots dat ik samen met 
Rianne jullie pers mag zijn in 2014. Vol creativiteit en 
enthousiasme ga ik deze week tegemoet.

Wat kunnen jullie van ons verwachten?
De pers is dit jaar veelzijdig. Naast het bulletin heeft 
Annen ook een nieuwe fotografe. Voor je het weet sta 
je op je mooist op de voorzijde! De foto’s zijn ook te 
vinden via www.sportenspelweek.nl. 

Jullie kunnen iedere dag rekenen op een volledige 
terugblik van de vorige dag, de tussenstanden en het 
programma van de volgende dag. Daarnaast kun je 
leuke wist u datjes inzenden via de mail en whatsapp 
of spreek ons aan gedurende de week.

Wat verwachten wij van jullie;
Dat jullie allen aanwezig zijn bij de Sport- en Spelweek 
2014! Nog leuker? Dat jullie met ons mee doen!! 

• Afscheid; ploegleider Henk Kuipers
• Afscheid;  ploegleidster Dianne Scheper en assistent 

Niels Honebecke  
• Afscheid;  assistent Christian van Trigt 
• Voorzitster Betsy Wijnholds  van de Sport en Spel 

Commissie is vorig jaar tijdens de S&S de heugelijke 
leeftijd van 50 jaar gepasseerd. 

• Ploeg de Jong wist de Commissie Dorpsbelangen 
beker te bemachtigen

• Ploeg Greving heeft de Burgemeester Lambers beker 
gewonnen!

• Ploeg Roossien is met de rode lantaarn naar huis 
gegaan!! 

B                  R                  I                  D                  G                  E

Deze unieke sport is terug van weggeweest. Naast de vrije 
deelname bij het DAMMEN [Dorpshuis] kunnen jullie ook vrij 
deelnemen aan deze nieuwe activiteit. Kom, zie en ervaar 
maandagavond! @ Café de Grutter

Greving 159,5 punten 1e

Burgemeester Lambers beker

Kuipers 152    punten 2e

Bijmolen 147    punten 3e

De Jong 144    punten 4e

Commissie Dorpsbelangen beker

Scheper 133    punten 5e

Roossien 130,5 punten 6e

Rode lantaarn



Ploegleiders [sters] en assistenten;
Anje Jansen
Sander Roos
Marlies Mulder

Carina Hulshof
Ellen Schuurman
Dennis Roossien

Cynthia Weiss
Lisanne Buutkamp
Ramon Daniels

• Roland Kregel naast Commissie Dorpsbelangen lid, 9 
ploegleiders sterren                                              .. achter     
zijn naam heeft staan!!

• Afscheid nemen niet bestaat voor Henk Kuipers, hij 
werd gespot bij het ploegleidersfeest 2014!

• Hier Aafke Venema twee keer een schot in de ROOS 
had!!

• Je sinds kort ook touwtje kunt springen bij Jan Boers??
• De’ Anner persies zich ontzettend verheugen op de 

spruitjes van Erwin Boers aanstaande vrijdag!!
• Wij Elly Hoorn (voorheen een persie) heel veel sterkte  

en beterschap wensen

• De’ Anner Persies minimaal voor 2 JAAR een 

contract hebben getekend

• Dat er 25.000 sport en spel foto’s  van voorgaande 

jaren geüpload zijn, en je deze kunt terug kijken via 
www.sportenspelweek.nl 

• De Sport en Spel Commissie het leuk vindt als jullie de 
facebook pagina liken!

• Velen de mening deelden dat Marlies Mulder haar 
eerste jaar als assistent ploegleidster fysiek niet aan 
zou kunnen. Dit heeft zij overtroffen, well done 
Marlies!  

• Er 29-06 een Brinkmarkt gepland stond, deze echter 
niet doorgaat doordat  de Buurt ‘Rond om de Brink’ 
(ploeg Bijmolen) ‘hun Brink’ gebruikt voor het 
Buurtfeest

Alle ploegleiders [sters] en assistenten, Commissie 
Dorpsbelangen en natuurlijk  dorpsgenoten heel 

veel succes gewenst! 
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De Jong RoossienDanielsGreving MulderBijmolen

De 43e gaat bijna van start. Er is weken hard gewerkt en 
geoefend om alles voor elkaar te krijgen en nu.. GAAT 
HET GEWOON GEBEUREN! OOK SPORT- EN SPELWEEK 
2014 WORDT EEN FEIT!!    

De opening gaat dit jaar wederom spectaculair worden;

Van start gaat voor jullie Sport Vereniging Annen, met 
een spectaculaire demonstratie.

Dansgroep de She Wolves, onder leiding van Lianne
Greving en Dansschool Aa en Hunze, onder leiding van  
Nelleke de Vries, gaan voor jullie dansen.  

Tussendoor kan er genoten worden van de Drenthina.

Tevens zien wij graag het leukste dorp in gezellige 
sferen, doe met ons mee en vergeet dan ook niet jullie 
dorpsvlag buiten te hangen!!

Te beluisteren op frequentie 106.4 FM. Er zal 24 uur per 
dag- de hele week worden uitgezonden. Verzoekjes zijn 
uiteraard welkom!

Te bereiken via de mail; radiosens@hotmail.nl  of  
telefonisch;  0592-272791

• Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen stelt zich tot 
doel om de leefbaarheid van het dorp Annen te 
bevorderen. Wij willen aan de hand van deze doelstelling 
een sportvisie gaan opstellen voor Annen. Sport draagt 
bij aan een leefbaar dorp waar je plezierig kunt wonen en 
waar mensen elkaar ontmoeten. Gezonde en sportieve 
mensen voelen zich lichamelijk en geestelijk beter en dat 
maakt het omgaan met andere mensen vaak makkelijker. 
Bovendien leren kinderen door samen te sporten rekening 
te houden met elkaar en kan samen sporten ook leiden 
tot meer sociale contacten. Voor het maken van de 
sportvisie vragen we uw inbreng middels een enquête. In 
de sportvisie willen wij vaststellen hoeveel er gesport 
wordt door Anneroelen, wat het niveau is van de sport-
voorzieningen en wat er verbeterd kan worden aan het 
sporten en bewegen in Annen. Hiervoor hebben wij veel 
input nodig vandaar deze enquête. Aangezien wij graag 
per leeftijdscategorie de gegevens verzamelen verzoeken 
wij u om de enquête per gezinslid in te vullen. U kunt de 
papieren versie invullen of de enquête via onze site 
www.annen-info.nl

• Dit jaar is er een scherpe controle op het alcohol gebruik 
in Annen tijdens de Sport- en Spel week. De regels voor 
alcohol zijn landelijk aangepast en hier moeten we ons in 
Annen ook aan houden. Aan jongeren onder de 18 jaar 
mag geen alcohol verkocht worden. Bij twijfel zal er 
gevraagd worden om officiële legitimatie bewijs, zorg dat 
je dit bij je hebt. Er zullen bandjes uitgedeeld worden voor 
controle op alcohol gebruik tijdens de gehele week en in 
alle horeca gelegenheden. Bandjes worden uit gedeeld 
aan de leeftijdsgroep 18 t/m 25 jaar. Je kan de bandjes 
vanaf vrijdagavond 23 mei ophalen bij de drie 
horecagelegenheden. Als je door de officiële instantie 
wordt betrapt op het nuttigen van alcohol krijg je een 
boete van in totaal €210,- zowel voor diegene die jonger 
is als 18 jaar als voor diegene die het heeft uitgedeeld.


