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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

MulderBijmolen

Hoi! Mijn naam is Rianne Wijnholds (links), [24] afkomstig 
van de boerderij. Naast werken bij Jyve Koerier, houd ik 
mij bezig met handbal. Ook heb ik een functie in het 
bestuur van H.V.A. en speel ik een rol bij het organiseren 
van de reünie 200 jaar school Annen. Ontzettend leuk dat 
ik wederom jullie pers mag zijn dit jaar!

Hoi! Mijn naam is Carolien Niemeijer (rechts), [26] 
samenwonend met mijn vriend in het leukste dorp. Ik 
werk fulltime als eerste bloembindster en in mijn vrije tijd 
houd ik mij bezig met fotografie. Daarnaast ben ik 
betrokken bij de Jeugd van Tegenwoordig! Het 
organiseren van activiteiten voor het voortgezet onderwijs 
t/m 18 jaar. Ook de Oostermoer mag dit jaar niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Vol creativiteit en 
enthousiasme ga ik de Sport- en Spel week tegemoet.

Wat kunnen jullie van ons verwachten?
Ook dit jaar kun je weer door de pers gespot worden.. 
voor je het weet sta je op je mooist op de voorzijde van 
het bulletin! 

Jullie kunnen iedere dag rekenen op een volledige 
terugblik van de vorige dag en het programma van die 
dag. Daarnaast kun je leuke wist u datjes inzenden via 
deannerpersies@hotmail.com of spreek ons aan 
gedurende de week.

Wat verwachten wij van jullie;
Dat jullie allen aanwezig zijn bij de Sport- en Spelweek 
2015. Nog leuker? Dat jullie met ons mee doen!

• Afscheid; ploegleider Tim Greving en assistent Karin 
Tiggelaar

• Afscheid;  assistent Rick Pauwels  
• Afscheid;  assistenten Anje Janssen & Sander Roos 
• Afscheid;  assistent Irma Pladdet
• Ploeg Mulder heeft de Burgemeester Lambers beker 

gewonnen en daarnaast ook nog de voetbalbeker!
• Ploeg Bijmolen wist de Commissie Dorpsbelangen 

beker te bemachtigen
• Ploeg Daniels heeft de Mini-Zeskamp beker 

gewonnen
• Ploeg Roossien is met de rode lantaarn naar huis 

gegaan!! 
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Mulder 159,5 punten 1e

Burgemeester Lambers beker
Voetbalbeker

Daniels 145,5 punten 2e

Mini-Zeskamp beker

Bijmolen 144,5 punten 3e

Commissie Dorpsbelangen beker

Greving 142,5 punten 4e

De Jong 131,5 punten 5e

Roossien 118,5 punten 6e

Rode lantaarn

@ Café de Grutter
@ Dorpshuis



• Ype Tol nooit door de metaaldetector komt, iets met 
een piercing ofzo?!

• Timo Mulder ieder jaar tijdens de S&S week dezelfde 
sportoutfit weer uit de kast trekt en zijn dochter Marlies 
dit echt niet meer vind kunnen

• Roland Kregel het liefst met bierviltjes betaalt in de 
grutter

• Ramon Daniels hoe dan ook 5 jaar S&S leiderschap vol 
wil maken

• Be Hegen enige tijd terug al weer aan de S&S week 
dacht en nieuwe tekeningen heeft gemaakt, deze kun je 
tijdens de week terug vinden op Facebook

• Trijnie Schuiling & Kiki Anninga “vroeger” de bulletins 
nog op de typmachine moesten maken en hoe later het 
werd, hoe moeilijker het ging

• Ploeg Daniels volgens Ploeg De Jong altijd verkeerd rijd 
tijdens de dorpsomloop, Lisanne weet hier niets van?!

• Er tijdens de vergadering gesproken werd of er naast de 
She-wolves ook She-males zullen optreden

• Fokke Hamminga mannen uit zijn buurt smeekt om mee 
te doen met voetbal, dit allemaal voor ploeg Bijmolen

• Hij zelfs eigen schoenen hiervoor beschikbaar stelt en 
Arjan Pieters heel toevallig dezelfde maat heeft, succes 
Arjan! 

• Heel Annen druk is met de Samenloop voor Hoop van 6 
& 7 juni

• Oostermoer dit jaar in Annen gevierd word van 13 t/m 
19 juli

• De Jeugd van Tegenwoordig 20 juni weer een party 
organiseert

• Tijdens de elf steden toch te Annen de stempelpost van 
Erik Dijkema zomaar was verdwenen of toch verhuisd?

• Half Annen een rode muts draagt, dit doordat Dirk 
Klunder deze met alle plezier uitdeelt

Ploegleiders [sters] en assistenten;

Jesper Popken
Bart Hamstra
Marlies Mulder

Birgiette Dokter
Henk Braams
Michiel Bijmolen

Lianne Greving
Carin de Valk
Harmen Clement Zeubring

Trijnie Schuiling
Sabrina Devigus
Sjoerd de Jong

Alle ploegleiders [sters] en assistenten, Commissie 
Dorpsbelangen en natuurlijk  dorpsgenoten heel veel succes 
gewenst! 
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De 44e editie gaat bijna van start. Er is weken hard 
gewerkt en geoefend om alles voor elkaar te krijgen. 
Vanaf maandag gaat het gebeuren.. OOK SPORT- EN 
SPELWEEK 2015 WORDT EEN FEIT!    

De opening zal dit jaar wederom spectaculair worden!!

De volgende demo’s gaan voor ons optreden:

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;  0592-820380

De pers maakt dit jaar een kleine sfeerimpressie aan foto’s en 
uiteraard de foto van de dag! Maar dat is nog niet genoeg.. 

Ons verzoek aan jullie om zoveel mogelijk foto’s te maken 
van de S&S week en stuur deze via de mail naar 
pr@annen-info.nl. 

Alvast bedankt! 

We zijn de hele week met onze selfie-stick op pad, op zoek 
naar de gekste selfies. Daar zijn we jullie bij nodig! De 5 
leukste selfies, van jullie met ons, komen iedere dag op 
Facebook. De foto met de meeste likes van deze actie wint en 
krijgt een uniek presentje.

We zijn iedere dag op zoek naar openingszinnen die echt niet 
kunnen tijdens de S&S week. Heb je nog een foute zin, laat 
het weten! Wij doen alvast de eerste voor jullie. 

He, geloven jullie in liefde op het eerste gezicht of moeten de 
Anner Persies nog een keer langs lopen? ..


