
Mijn naam is Gerda Kortink-Dijkema, leeftijd zal ik niet noemen maar ik ben even “oud” als de Sport & 
Spelweek. Geboren en getogen in Annen maar sinds 2013 woonachtig in Slochteren. Daar heb ik het enorm 
naar de zin, al mis ik wel de gezelligheid en saamhorigheid van Annen. Door mijn werk bij tandartsenpraktijk

Annen ben ik nog wel bijna dagelijks in Annen te vinden. Daar zie en spreek ik nog heel veel Anneroelen. Ik heb altijd volop 
genoten van het verenigingsleven in Annen, ben lid geweest van de gymnastiekvereniging, zwemvereniging en 
handbalvereniging. De leukste herinneringen heb ik toch wel aan de Sport & Spelweek. Handbal, Dorpsomloop en de 
playbackavond waren mijn favoriete onderdelen. Tot 1993 hoorde ik bij de rode ploeg, de jaren daarna bij de blauwe ploeg.
Ploegleiders die ik me nog van “vroeger” kan herinneren zijn: Johannes Dijkema, John Dijkema, Hendrik Rademaker, 
Dick Haandrikman, Geert Harms, Willem Dijkema, Anneke Greving, Alma Hopman, Marjan Weiss, Ronald Zoetebier en 
Bart Doedens. In 2007 werd ik lid van Commissie Dorpsbelangen. Het was voor mij een feestje om met zo’n fantastische groep 
enthousiaste mensen betrokken te zijn bij de organisatie van de Sport en Spelweek. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug!
Mijn boodschap aan alle Anneroelen…….Verstand op nul en GAAN! Maak er weer een mooie week van met elkaar!

Brinkloop: De Brink werd omgetoverd in een atletiekbaan. Nadat de estafette stokjes eenmaal boven 
water waren kon de race beginnen! De lopers kwamen als een speer voorbij. Zelfs de nieuwste flitspalen
konden dit niet bijhouden. De kleinste beentjes en de grootste beentjes van Ploeg Blauw en Rood hebben 
zich het snelst rot gerend! De toeschouwers die op de Brink waren kwamen zelf ook nog even in actie. 
Wij verwachten dat elke buurt volgend jaar genoeg opgaves heeft voor de Brinkloop.

Darten: Pieltie hier, Pieltie doar, Shirt oan en gooi’n moar! De deelnemers hadden geen last van een 
After Diner Dip maar waren heel scherp en gingen recht op hun doel af. Er werd erg aanvallend gedart 
want ze gooiden allemaal met de juiste punt naar voren. Mastercaller Annemiek Visser was natuurlijk ook 
weer aanwezig. Ploeg Rood wist de pijlen op de beste wijze uit te gooien.

Tennis: Gezelligheid op de tennisbaan en afgeladen tribunes. Dries Braams ging daarom vanuit de tuin tennis kijken maar de 
heg was te hoog. Geen nood, daar komt Erwin te Bos met de heggenschaar. Kan er toch van links naar rechts naar de ballen 
gekeken worden. Ploeg Groen sloeg ‘net’ te weinig ballen over het ‘net’ en eindigden als 2e.

Klaverjassen: Dit jaar werden de bomen een uur eerder geplant, daardoor was het bos ook eerder vol. 
Zouden alle bomen wel passen? Er waren weinig vrije deelnames, zouden die de zomertijd nog niet ingesteld 
hebben? De boom van Ploeg Blauw was aan het einde van de avond omgezaagd, resultaat: 1 punt.

Sks s nt ls klvrjssn: ls j gn gd prtnr hbt mt j n gd hnd hbbn.

Dorpsomloop: Iemand heeft geprobeerd om het spel van Ploeg Groen te saboteren door kippen te stelen aan de 
Borghoornsweg. Het heeft echter niet geholpen want de eieren waren al gelegd, de Dorpsomloop kan dus beginnen! 
De deelnemers konden zich met eieren uitleven op de ploegleiders. We zagen een wip op wielen voorbij komen, heel 
spectaculair! Er was een Fred Flinstone auto gebouwd, maar dan net even anders. Er was veel hout gebruikt door de 
bouwers; evenwichtsbalken, een water-bingo-bak, pallets, een voetbalbalk, vliegend tapijt. Vrijdagochtend stappen er 
vast veel deelnemers kreunend van de spierpijn uit bed, succes daarmee! Gelukkig denken veel van de bouwers ook aan 
het publiek en de deelnemers; stoeltjes, een w.c., douche, uitleg met een microfoon (helaas niet bij alle ploegen). Bij 
Ploeg Rood sloegen veel deelnemers de plank volledig mis. Dat kon bij het eindspel op de Brink goed gemaakt worden bij 
het XXL Spieker Houwen. Ploeg Rood sloeg zich er niet goed doorheen maar won wel de Dorpsomloop Trofee!

De vierde dag van de Sport-en Spelweek kan beginnen. Het opstaan wordt steeds moeilijker, ook voor CD-leden. De 
tweede opdracht voor het Rode draadspel kwam daardoor 2 uur later binnen bij de Ploegleiders. 

Wij gaan er vandaag
weer voor de volle

30% tegenaan!



Mulder

o Er een woningtekort is in Annen en dit de Sport & Spelweek in gevaar kan brengen? 
o Ploeg Geel de gevreesde trekmatten heeft ’gehuurd’ van de CD voor hun Dorpsomloop spel?
o Ze dit alleen maar hebben gedaan zodat dit geen onderdeel zou zijn van het eindspel?
o Hannah Neijboer de kluts kwijt was en de verkeerde broer in de kont kneep?
o Karin Tiggelaar een nieuwe zoon zoekt, misschien één van de Persies de oplossing heeft?
o Estafette (bier)drinken een onderdeel van de Sport & Spelweek moet worden?
o Jan Roelof Niemeijer graag de was voor Ploeg Oranje wil doen?
o Jet Boelens tijdens de playback act achter van het podium viel en daarna gewoon doorging?
o Leon van der Veen gecorrigeerd moest worden tijdens het tellen door een jonge darter, dit de uitslag deed veranderen?
o Marisca L. van de CD geen afstand wou doen van de Dorpsomloop Trofee? 
o Deze nog op het nachtkastje naast haar bed stond?
o Tobias Wijnbergen (11 jaar) van Ploeg Geel nog nooit had gedart maar toch al zijn tegenstanders versloeg?
o Patrique naar Ibiza is geweest?
o Er bij het mountainbiken zaterdagochtend weer vrije deelname is (10.30 uur vertrek Bartelaar)?
o DJ Rens speciaal voor Rianne het nummer ‘Hoe het danst’ heeft gedownload?
o Hij met zijn mixen de hele sporthal van links naar rechts deed springen?
o Lucas (van Coba) zichzelf niet belangrijk genoeg vind voor een vermelding in het bulletin?
o Aan de Westerveld de peren dit jaar al vroeg aan de bomen hangen?
o Er inmiddels al 3 vlogs online staan en deze te vinden zijn op de Facebook pagina: Sport en Spelweek Annen?
o Onze visitekaartjes hun werk doen?
o Wij meer appjes en mailtjes binnenkrijgen dan vorig jaar?

06-10250568 | anoniemepers@hotmail.com | Snapchat: sportenspelweek | Facebook: Sport en Spelweek Annen

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel
Dorpsomloop Spel Oranje 2 4 4 6 4 1
Dorpsomloop Spel Roze 2 5 4 2 2 6
Dorpsomloop Spel Rood 4 1,5 6 3 1,5 5
Dorpsomloop Spel Geel 1 2 4 3 5 6
Dorpsomloop Spel Groen 1 3 4 5 2 6
Dorpsomloop Spel Blauw 2 4 6 1 5 3
Dorpsomloop Eindspel 5 6 4 3 1 2
Dorpsomloop Totaal Punten 17 25,5 32 23 20,5 29

Dorpsomloop Trofee (Plaats)
6 3 1 4 5 2

Brinkloop 2 3,5 5,5 3,5 5,5 1

Tennis 2 5 3 4 6 1

Darten 1 4,5 6 4,5 2 3

Klaverjassen <55 2 5 4 6 1 3

Tussenstand Donderdag
78 104 111,5 78 85,5 89

Plaats 5 2 1 5 4 3

PLOEG BLAUW
Hallo! Hier Ploeg Blauw! Yvonne Nieborgkennen jullie nog van de afgelopen 2 jaar, dit jaar komen Dolf Nijborg en Meerten

Dekker de ploeg versterken. Ploeg Blauw is 1 van de grootste wijken van Annen met 14 straten en 304 huishoudens. Ploeg Blauw 
is een hele gezellige en fanatieke ploeg tijdens de S&S Week. Verschillende vrijwilligers zetten zich in voor het oud papier,

playback-acts, bulletins bezorgen en de begeleiding van de Mini-Zeskamp. Daarnaast hebben we onze geweldige bouwploeg die 
zich de hele week inzet en het dorpsomloop spel ieder jaar weer bedenkt. Ook beschikken wij over de feestcommissie die elk jaar 

weer een spetterend buurtfeest organiseert. Deze vergaderingen gaan vaak door tot in de late uurtjes. Tot slot hebben we 
natuurlijk onze deelnemers. Zonder hun kunnen we uiteraard niet! We waren dan ook weer erg blij met de vele opgaves dit jaar!

We hopen er een mooie 48eS&S week van te maken! Op naar veel sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid! Proost!

TURN ME OM

ZOEK DE LETTERS!
De puzzel van vandaag is te vinden in het programmaboekje. Zoek de letters die in het boekje 
zijn verstopt. Met de letters maak je een woord, dit woord is ook een onderdeel van de zin die 

op zaterdag bij de Zeskamp ingeleverd kan worden bij de Anonieme Pers of de App.
Als je toch aan het zoeken bent, lees pagina 27 dan extra goed door!

mailto:anoniemepers@hotmail.com

