
   32ste In- en Ontspanningsweek  
     Programma 2017 
 
Maandagavond                                                                                        VISSEN │ 
aanvang   : vertrek stipt om 19.00 uur vanaf Pannekoekenrestaurant “Brinkzicht” 
einde     : 21.15 uur 
plaats    : Haven in Annen 
deelnemers/buurt  : Minimaal 3 personen, bij meer opgave wordt het gewicht van alle 

gevangen vissen van de straat gedeeld door het aantal personen van        
de  straat.    
                  

Maandagavond  en dinsdagavond                        BILJARTEN │ 
aanvang   : 19.00 uur, aanwezig zijn om: 18.45 uur 
organisatie   : Sportvereniging “De Rietvogels” 
deelnemers/buurt  : 2 personen op maandag en 2 personen op dinsdag 
puntentelling  : de punten van maandag en dinsdag worden samengevoegd 
 
 
Dinsdagavond               DARTEN│           
aanvang   : 19.00 uur, aanwezig zijn om; 18.45 uur 
organisatie   : Sportvereniging “De Rietvogels” 
deelnemers/buurt  : 6 personen 
 
 
Woensdagavond              GEZELLIGHEIDSSPELEN │ 
aanvang   : 19.30 uur, aanwezig: 19.00 uur 
organisatie   : Dorpsbelangen 
deelnemers/buurt  ; 15 personen per straat. Bij minder of meer deelname worden de 

punten die gehaald zijn per straat gedeeld door het aantal personen 
dat mee doet per straat.                                                                                   

 
 
 
Donderdagavond                 KLOOTSCHIETEN│           
aanvang   : 19.00 uur, aanwezig zijn om; 18.45 uur 
organisatie   : St. Af en toe wat 
deelnemers/buurt  : 3 teams (van 2 dames + 2 heren )                                          z.o.z 
Andere liefhebbers kunnen starten meteen na de voor de punten deelnemende teams. 
 



 
 
Donderdagavond                                                                        JEU DE BOULES 
Aanvang                           : 19.00 uur, aanwezig zijn om 18.45 uur 
Organisatie                     : St. Af en toe wat 
Deelnemers                     : 1 team van 3 personen (afhankelijk van de opgave) 
 
 
Vrijdagavond           KLAVERJASSEN│           
aanvang   : 19.00 uur, aanwezig zijn om; 18.45 uur 
speeltijd   : 3x16 spelletjes (buurt tegen buurt) 
organisatie   : Sportvereniging “De Rietvogels” 
deelnemers/buurt  : 4 personen 
 
 
Vrijdagavond          VOLLEYBAL│           
aanvang   : 19.30 uur, aanwezig zijn om; 19.15 uur 
speeltijd   : 2 x 10 minuten 
organisatie   : IJsvereniging “Wintervreugd” 
deelnemers/buurt  : gemengd team van 6 personen, waarvan tenminste 2 dames 
 
SPEELROOSTER  
 
    SPEELROOSTER: 
19.30 uur   team Oostza  - team BriGos 
19.50 uur   team Westeinde  - team BosHoek 
20.10 uur   team Oostza           - team Westeinde 
20.30 uur   team BriGos   - team BosHoek 
20.50 uur   team Westeinde  - team BriGos 
21.10  uur   team Oostza  - team BosHoek 
 
Bij goed weer op het Sportveld, bij slecht weer in het Dorpshuis. 
 
Zaterdagavond         PLAYBACK-SHOW│           
aanvang   : 20.00 uur 
organisatie   : Stichting af en toe wat 
deelnemers/buurt  : 2 acts  
 
Deze avond zal ondersteund worden door DJ Koos Darwinkel!! 
De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na afloop van de playbackshow. 
De organisatie wenst u een gezellige en sportieve week toe en hoopt dat u zich met veel 
enthousiasme zult inzetten en/of met veel plezier uw dorpsgenoten komt aanmoedigen. 


