
Moi Anneroelen,

Terwijl de Nachtuilen langzaam ontwaakten, 
leek het in de sporthal op een aflevering van 
‘Nederland in Beweging’.

Koersbal
Door de fanatieke inzet van onze oudere
Anneroelen rolden her en der de ballen van de 
mat. De stick van de scheidsrechter moest met 
enige regelmaat naar voren worden
getoverd om te bepalen wie het 
dichtste bij de Jack kwam. Ploeg 
Geel wist de juiste koers te
varen. 

Badminton
In Wild West Annen vlogen de pluimen en de 
rackets je om de oren. De duels gingen er 
heftig aan toe, Ploeg Blauw won hiervan de
meeste.

Bridge
Oost, West, Bridge, Best. Ploeg Groen was het 
minst gestrest, Ploeg Roze en Oranje hebben 
het verpest. Maar het opspelden van de uiltjes 

bleek voor sommige deelnemers de echte test. 
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Handbal:
De tribune was als vanouds weer goed
gevuld. Onder luid gejuich ging de eerste
wedstrijd van start. In een warme sporthal
streden de ploegen om de HVA-beker. Er 
werden ontelbaar veel penalty’s genomen
tijdens de finalewedstrijd na meerdere
overtredingen in de cirkel. Ploeg Blauw wist
net de meeste goals te scoren en ging
opnieuw met de 6 punten en de HVA-beker
naar de buurt (en naar bed).

Pubquiz:
Alle Einsteiners van het dorp verzamelden
zich in d’ Anner Oele om hun kennis te
beproeven. De quizvragen van quizmaster 
Freek (nee, niet Vonk) liepen uiteen van 
sport- en muziekvragen, tot de TV-Kantine, 
Lucky TV en oude reclames. Uiteraard
passeerden vragen over Annen ook de revue. 
Waar Ploeg Roze van het begin tot aan het 
eind aan kop leek te staan, waren de 
deelnemers van Ploeg Geel de ware 
Einsteiners.

Jan en Wijmie Efdee

Het afscheid van een begrip in ons mooie 
dorp Annen: de Alldro. 
In 1985 zijn Jan en Wijmie begonnen met hun 
drogisterij aan de Veldweg in Annen. In 1990 
zijn zij verhuisd naar het winkelcentrum. Ook 
hier hebben zij meerdere winkelpanden 
gehad, om uiteindelijk te eindigen op hun 
huidige locatie. Helaas nemen zij op 20 mei 
2023 afscheid van hun Alldro, waar zij al hun 
ziel en zaligheid in hebben gelegd, en gaan zij 
met een welverdiend pensioen. Door de jaren 
heen zijn zij belangrijk geworden voor vele 
Anneroelen. Van drogisterij artikelen tot 
speelgoed, bijna alles was er te koop. Niet 
alleen de winkel was een geliefde plek in het 
dorp, Jan en Wijmie genoten vooral van het 
sociale aspect. Je was altijd welkom voor een 
kopje koffie, een luisterend oor of een flauwe 
grap van Jan. 
Jan en Wijmie, bedankt voor de mooie 
jaren! 

Het leven is een feest, je moet 
alleen zelf de slingers ophangen
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Wist u dat…?

Rebus

- Antje Kamping vandaag jarig is en zij het heeeeeel leuk vindt als je haar uitbundig feliciteert?
- Er dit jaar geen vrije deelname is bij het klaverjassen?
- Dit omdat er vorig jaar meer prijzen dan deelnemers waren?
- Ploeg Roze al weken heeft geoefend met sjoelen op straat?
- Waterzuivering Annen daarom heeft geïnvesteerd in sjoelbakken? 
- Volgend jaar vissen in de sporthal wordt gehouden, om zo het tellen te vergemakkelijken? 
- De scheidsrechter bij koersbal na vele jaren ploegleiding en CD de regels nog niet snapt?
- Fysio Fitness Annen klaar stond aan de zijlijn bij koersbal om nieuwe klanten te werven?
- Wij een leuke verrassing hebben voor degene die op de Foto van de Dag staat?
- Romy Kremer tijdens het wildplassen onderuit is gegaan in een bouwput?
- Wendy Pekelder haar niet kon opvangen, omdat haar broek ook op de enkels hing?
- Het buffet in de Sportsbar weer heerlijk smaakte? 
- Tom Menninga niet wist wat hij over het badmintonnet heen sloeg?
- Betsy Wijnholds, voorzitter van HVA, al glijdend op de knietjes het gezweet-reet van de 

badmintonners van de vloer poetste?
- Lisa Bijker haar traditie in ere houdt en alwéér haar fiets in de bosjes parkeert?
- Marjolein van Duinen zichzelf heeft ingeburgerd door een vraag over Annen goed te hebben 

tijdens de pubquiz? 
- De ploegleiding bij de pubquiz als barmedewerkers iedereen voorzag van bier?
- De 1e prijs voor de winnaar van de rebus wordt gesponsord door ondernemersvereniging ANNO?
- Wij de 450 volgers op Insta hebben bereikt met dank aan Renate Kah?
- Wij dit zo leuk vinden dat we bij 500 volgers opnieuw een prijsje weggeven?
- Melanie Drenth voor de finale van handbal aan een angstpoepje moest doen in kleedkamer 4?
- De dames van de Pers goed verzorgd worden door familie Boers, waarvoor dank? 
- Rianne Staal zonder succes de handbalbeker wilde jatten, met behulp van Marisca Luning? 
- Carin de Valk iets te vaak verloor van de krokodil in de Grutter tijdens bridge?
- Zij hierdoor behoorlijk aangeschoten zat te juichen op het veld bij de finale 

van handbal?
- De rode lantaarn haar ware kleur weer heeft gevonden?

Geel Blauw Oranje Rood Groen Roze

Koersbal 6 4 5 3 2 1

Badminton 3 6 5 3 1 3

Bridge 5 3 1,5 4 6 1,5

Handbal 2 6 1 4 3 5

Pubquiz 6 5 2 3 1 4

Tussenstand dinsdag:
41 44.5 26 37 37 24.5

Plaats: 2 1 5 3 3 6

Het tweede Rode Draad Spel

Meteen na de volleybal finale kregen de ploegleiders de envelop in handen gedrukt met 
het tweede Rode Draad Spel. Iedereen mag weer terug naar de basisschool en 
muizentrappetjes vouwen. Bij het dorpsomloopspel zal worden gemeten welke buurt de 
langste slinger heeft gemaakt. Zal het wereldrecord van 23 km worden verbroken?
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