
Kirchhoff Schuurman Daniëls Zeubring 
De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden 

Mulder Boonstra 

Even voorstellen 

de’ anner persies 

Hoi! Mijn Naam is Rianne Wijnholds, [25] 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 had ik een rol bij het organiseren van de reünie 
200 jaar school Annen. Dit jaar voor het derde jaar pers, 
maar nog steeds ontzettend enthousiast!  

Hoi! Mijn naam is Yvonne van Rein, [21] nog thuiswonend 
bij mijn ouders. Ik ben net klaar met mijn opleiding Sociaal 
Agogisch Werk. Iedere zaterdag, maar op dit moment wat 
meer, werk ik bij Martens de vers specialist. Ik ben nog op 
zoek naar een baan die bij mijn opleiding past. Hiernaast, 
net als Rianne, doe ik ook vrijwilligerswerk bij H.V.A. Ik ben 
hier trainster van de E-jeugd en speel ik zelf bij de Dames. 
Vorig jaar ben ik op het laatste moment ingevallen als Pers 
en dit jaar doe ik het met alle plezier weer.  

Wat kunnen jullie van ons verwachten? 
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 
2016! Daarnaast is er nog geen fotograaf voor de hele 
week. Ons verzoek aan jullie om zoveel mogelijk foto’s te 
maken van de S&S week en deze te sturen via de mail naar 
pr@annen-info.nl. Ze kunnen dan gebruikt worden voor de 
website en misschien zit de foto van de dag er wel tussen! 

Terugblik 2015 

• Afscheid;  ploegleider Michiel Bijmolen
• Afscheid;  Ploegleider Sjoerd de Jong en assistent

Sabrina Devigus
• Afscheid;  ploegleider Dennis Roossien en assistent

Carina Hulshof
• Ploeg Mulder & Ploeg Bijmolen hebben de

Burgemeester Lambers beker gewonnen!
• Ploeg Mulder heeft ook de voetbalbeker gewonnen
• Ploeg de Jong wist de Mini-Zeskamp beker en de

Commissie Dorpsbelangen beker te bemachtigen
• Ploeg Roossien is met de rode lantaarn naar huis

gegaan!!

 

Eindstand 2015 

Mulder 167    punten 1e 
Burgemeester Lambers beker 
Voetbalbeker 

Bijmolen 167    punten 1e

Burgemeester Lambers  beker 

Daniëls 149,5 punten 3e 
De Jong 148,5 punten 4e 
Mini-Zeskamp beker 
Commissie Dorpsbelangen beker 

Zeubring 142    punten 5e 
Roossien 113    punten 6e 
Rode lantaarn 

Vrije deelname 

Bridge;  maandag 19.30 uur  @ Café de Grutter 
Klaverjassen (55+)  woensdag 13.00 uur     @ Café de Grutter 
Sjoelen (55+)  woensdag 13.30 uur     @ ‘t Holthuys 
Klaverjassen (<55)  donderdag 20.00 uur    @ Café de Grutter 
Fietsoriënteringsrit   vrijdag 18.30 uur  @ Café de Grutter 



Wist u dat? 

• Het vissen dit jaar niet door kan gaan omdat de
oever van de haven is ingestort

• Tennis is verplaatst van donderdagochtend naar
donderdagavond

• Ze hiermee hopen op wat meer publiek!

• Er dit jaar geen vrije deelname is bij het dammen,
maar dat de jeugd nu ook meetelt voor de punten

• Er tijdens de playback een onafhankelijke jury zal
zijn

• Er een foutje in het programmaboekje staat op
bladzijde 21. Hier staat aangegeven dat de mini-
zeskamp om 12.00u is, dit moet 13.00u zijn!

• Vrijdag de groene container bij de weg moet, 
niet vergeten!

• De hond Gabber zelf de weg naar Café d’Anner
Oele al weet te vinden

NIEUWE SAMENSTELLING 

Ploegleiders [sters] en assistenten; 

Bram van Bastelaar 
Peter Westerhoff 
Ellen Schuurman 

Peter Boonstra 
Henk Braams 
Birgiette Dokter 

Marko Kirchhoff 
Sonja Kesselmans 
Trijnie Schuiling 

Alle ploegleiders [sters] en assistenten, Commissie 
Dorpsbelangen en natuurlijk  dorpsgenoten heel veel succes 
gewenst!  
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Ploeg kirchhoff 

Ploeg schuurman 

Radio Sport en spel 
Radiosportenspel.nl 

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, telefonisch; 
0592-820380 of whatsapp; 0630882288. 

Dit jaar zijn ze ook via de webcam live te bekijken op de 
site.  

Daarnaast nog een leuke actie: Raad hoeveel knikkers er in 
de glazen pot zitten?! 

En voor de kinderen: Wie maakt het mooiste spandoek 
voor de zeskamp en gaat er dit jaar met de prijs vandoor? 

Zet ‘m op! 
Ploeg boonstra 

Verzoek 

Veel mensen maken gedurende de week wel foto’s van de 
onderdelen waarbij ze aanwezig zijn. Deze foto’s zien we 
graag terug op de website. Dus aarzel niet, en stuur ze op! 

Maak zoveel mogelijk foto’s van de S&S week en stuur ze op 
naar pr@annen-info.nl. Ze kunnen dan gebruikt worden voor 
de website en misschien zit de foto van de dag er wel tussen! 

Work out Out of control She wolves 

Kirchhoff Schuurman Daniëls Zeubring Mulder Boonstra 

Introductie 2016 

Hang de dorpsvlag maar vast uit, want de 45e editie van 
Sport&Spelweek Annen gaat maandag van start! Het is 
misschien nog moeilijk voor te stellen, aangezien er de 
afgelopen week nog sneeuw is gevallen, maar het gaat 
toch echt gebeuren. Na weken plannen, organiseren en 
oefenen gaat deze week SPORT&SPELWEEK 2016 
beginnen!  

Tijdens de opening dit jaar kunnen we weer 
verschillende optredens bewonderen!  

De volgende demo’s gaan voor ons optreden: 

Naast deze dansgroepen is er ook weer de swingende 
muziek van de Drenthina. 

Iedereen veel succes, maar vooral veel plezier! 

prijsvraag 

Welke ploeg wint de zeskamp en met hoeveel punten? 

Geef je antwoord gedurende de week aan ons door (via mail, 
sms, app, aanspreken) en degene die het dichtste bij zit wint 
een leuke prijs!  


