
Biljarten
Het laken werd gecontroleerd, de 
keu's opgepoetst en de ballen gewassen. De 
onervaren biljarters moesten minimaal 14 
caramboles maken, waar de ervaren spelers
hun eigen moyenne’s moesten zien te
behalen. Ploeg Rood scoorde gezamenlijk de 
meeste punten.

Volleybal
In een rustige sporthal werden harde smashes 
gemaakt, waarna menig Anneroel op 
het lawaai af kwam. In een volle zaal liet
Ploeg Groen zien het beste de bal te kunnen
serveren.

Sport- en Spelweek

Dinsdag 16 mei 2023
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Moi Anneroelen,

De kop is er af! Waar Drenthina de muzikale 
noten weer liet klinken, heeft Ype Tol de Sport-
en Spelweek afgelopen zondag officieel 
geopend. Alle ploegen werden voorgesteld 
waarna het eerste onderdeel van start ging. De 
mannen en vrouwen mochten hun macho 
gedrag en spierballen vertonen tijdens een 
lekker potje touwtrekken. Je zag het 
enthousiasme en zweet over de Brink spatten, 
maar er kon maar 1 de sterkste zijn. Ploeg 
Rood trok met de meeste kracht 6 punten over 
de streep.

Anneroel van het jaar 2022
Klaas Behling mag een jaar lang de felbegeerde 
titel ‘Anneroel van het jaar’ dragen. Klaas zelf 
wilde echter niet graag in de spotlights staan 
op de Brink en trakteerde zichzelf op een 
welverdiende vakantie. 

Inimini-zeskamp 
Om stipt 09:10 uur opende BoemBoem Kregel 
maandagochtend de inimini-zeskamp voor de 
allerkleinste Anneroelen. Onder leiding van juf 
Gretha Speelman en de hulpmoeders en
–vaders streden ze om een prachtig diploma. 
Iedereen was zo enthousiast dat dit volgend 
jaar ook weer op het programma staat. 

Het eerste Rode Draad spel:
De Ploegen werden gelijk om actie 
gevraagd. Ze kregen 18 foto’s van 
locaties in Annen waar zij allemaal een 
selfie moesten maken. Waar deelnemers 
niet fysiek mee konden doen, hielpen 
deze buurtgenoten mee met behulp 
van Google Maps. 

Mens Erger Je Niet
De ergernis was goed te voelen tijdens dit

nieuwe onderdeel. Het publiek
probeerde de dobbelstenen te
beïnvloeden door getallen te
schreeuwen, zonder success. De 
borden en tafels bleven nog
maar net overeind, al wilden

sommigen deze wel stiekem omhalen. Ploeg
Geel zorgde voor de meeste ergernissen en
won hiermee het toernooi.

Mario Kart
Met de deelnemers in startpositie werd het 
signaal 'Lights Out' gegeven. 
Joshi verscheen in alle 
ploegkleuren, racete de 
Mushroom en de Flowercup
door en kwam in het Groen en
Blauw als eerste over de finish.

Met de billen van Jan Dekker 
ging het touwtrekken lekker
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Mulder

06-85073715 | depersannen@hotmail.com | Instagram: @depersannen |

Wist u dat…?

Rebus 2

- Annen 2 zondag kampioen is geworden?
- Zij letterlijk met de billen bloot door het dorp gingen?
- De CD dronken was met het maken van het programmaboekje?
- Sjoelen ook dit jaar weer om 14:00 uur begint in plaats van 13:30 uur?
- Onze eigen Sabrina Devigus de eerste Pechuil van deze week is?
- Wij haar daarom hebben omgedoopt tot onze mascotte?
- De citroen brandewijn flink is ingeslagen door Klinkhamer?
- Alle gekleurde vlaggen al van de Brink zijn verdwenen?
- Ploeg Groen door het hele dorp groene uiltjes heeft gespoten?
- Ploeg Geel hier een stokje voor stak en de mal van deze uiltjes heeft gestolen?
- Ploeg Groen deze weer terug heeft gestolen in ruil voor de tas met gele spuitbussen?
- Ploeg Roze daarom ook een Pink Panter mal heeft laten maken?
- Ploeg Blauw iedereen welkom heette vanaf de rotonde?
- Maar Ploeg Oranje vond dat deze rotonde bij hun hoort?
- De badeendjes van Ploeg Geel overal in dobberen?
- Walter White ook door Annen rijdt?
- Arantxa Kruize maandag jarig was?
- Harmen Zwaving inviel bij volleybal voor Ploeg Roze, maar niet wist waar dit werd 

gespeeld?
- Enrico Hanenbergh het bord voor Mens Erger Je Niet helemaal zelf heeft gemaakt?
- Tinus Kuipers weer de oudste deelnemer was bij het biljarten?
- Wij nog dagelijks nieuwe volgers erbij krijgen op onze Instagram @depersannen?
- Wij daarom bij 450 volgers een kleine prijs willen gaan verloten?
- Petra Zondag de grond in Annen graag wat vruchtbaarder wil laten worden?
- Jullie daarom het (Postcodeloterij) zaad bij haar kunnen (in)brengen?
- Bea Hofsteenge handboeien in huis heeft?
- Dit inside information is van Hans Brandts Buys?
- Roze(n)montag dit jaar is geïntroduceerd bij Boers?
- Annie Hadderingh 10 kilometer heeft gefietst voor het Rode Draad Spel?
- Ina Kirchhoff het daarom een goed idee vond dat Annie gaat wielrennen bij de Cinqualon?
- Meerten Dekker maandag en dinsdag bij Dolf Nijborg slaapt omdat hij anders teveel lawaai 

zou maken thuis?
- Bennie Haaijer de aanmoedigingsprijs won bij het biljarten?
- Maar hij bij de uitreiking al huilend naar huis was gegaan?
- Jan Willem Drenth wel erg enthousiast werd van de munten vanuit het

wisselautomaat?

Geel Blauw Oranje Rood Groen Roze

Touwtrekken 1 4,5 3 6 4,5 2

Biljarten 5 4 3 6 2 1

Volleybal 3 5 1 4 6 2

Mens Erger Je Niet 6 1,5 1,5 3,5 5 3,5

Mario Kart 4 5,5 3 1,5 5,5 1,5

Tussenstand maandag: 19 20,5 11,5 21 23 10
Plaats: 4 3 5 2 1 6
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