Zaterdag 20 mei 2017

De ‘Anonieme’ Pers
Het heeft even geduurd maar daar zijn we dan! Dit jaar bestaat de pers niet uit 1, niet uit 2 maar uit maar liefst 6
personen! De ploegen gaan vanaf dit jaar kleurrijk en anoniem door het leven, vandaar dat wij het stokje purple en
anoniem hebben overgenomen van Rianne & Yvonne.
Wij: Rianne Luiken, Manouk Kamping, Astrid Wester, Esmee Diemer, Antje Kamping en Lianne Greving zullen je dit
jaar meenemen achter de schermen, gaan we langs bij oud-ploegleiders, blikken we terug op de dag ervoor, wordt er
elke dag iemand in het zonnetje gezet en zal er net als in de voorbereidingen een Vlogger aanwezig zijn in de Sport en
Spelweek zelf. We gaan op geheel eigen wij(s)ze deze week voor u vastleggen…….
Something old, Something new, Something borrowed & Something ….. PURPLE!

Terugblik S&S 2016

Onze 1e Sport & Spel vergadering

Weet u het nog? De stand van vorig jaar? Nee, wij
ook niet dus op naar een nieuwe Sport en Spelweek!
Mocht u het toch nog graag willen weten dan kunt u
alles vinden op www.sportenspelweek.nl

Donderdag 20 april was het dan zo ver. Onze eerste Sport &
Spelvergadering als de Anonieme Pers.
Gewapend met pen en papier gingen we naar Café d’Anner
Oele. Iets na half negen opende de voorzitter van de
Sport&Spel Commissie Rabbe Vedder de vergadering. Ruud
Diemer was deze avond ook aangeschoven om enige uitleg
te geven over de Pubquiz die hij samen met Henk Buutkamp
organiseert. De Pubquiz is een nieuw onderdeel die dit jaar
Pokeren vervangt. Na ons voorstelrondje begon de
vergadering natuurlijk over de naamsverandering van de
ploegen en de dispensatie voor enkele deelnemers. Willen
wij hierover uitwijden? Nee, dit is geheel niet interessant
voor in het bulletin toch? Klokslag 22.00 uur was de
vergadering ten einde.

In deze rubriek nemen we jullie in elk bulletin mee terug in de
tijd. We zijn op bezoek geweest bij oud-ploegleiders en
hebben met veel plezier geluisterd naar hun verhalen.

In deze eerste rubriek: Berend Menninga
Berend begint te vertellen over de beginperiode van de Sport-en Spelweek, het was een idee van Arend Doedens. Na hem
kwam Dick Boon die ook heel veel heeft betekent voor de S&S-week. Dick had het goede idee om de verenigingen erbij te
betrekken waardoor de S&S-week kon groeien.

Berend woonde aan de Veldweg toen hij assistent werd van Harm Buutkamp. Later werd Berend zelf ploegleider en had
hij Roelie Zondag, Willem Talens en Hennie Braams als assistenten. Deze hele periode, die twaalf jaar duurde, was voor
Berend een geweldige tijd. Het was een kleine ploeg maar toch lukte het altijd om genoeg deelnemers te vinden, soms na
een beetje rondvragen. Hij vond het mooi als het lukte om ook nieuwe inwoners van Annen bij de S&S-week te
betrekken. Benieuwd naar het hele interview? Klik dan < hier >
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PLOEG ROZE
In deze rubriek zal er elke dag een persoon,
een duo of zelfs een hele groep in het zonnetje
worden gezet van elke ploeg. Vandaag zet
ploeg Roze ‘Ons Brain’ in het zonnetje.

Waarom deze groep mensen? Deze mannen zorgen jaar in jaar
uit weer voor een fantastisch dorpsomloopspel. Met hun
creatieve brein bedenken ze altijd weer een leuk en uitdagend
spel. En wat zij in hun hoofd bedenken kunnen hun handen
maken.
Verder zorgen deze mannen ook voor de opbouw van de tent
voor de buurt tijdens de verschillende onderdelen zoals de
mini-zeskamp, dorpsomloop, voetbal, zeskamp en natuurlijk
tijdens het jaarlijkse buurtfeest van Ploeg Roze.

Henk Kuipers, Sjoerd de Jong, Chris Boomsma, Feike Bloemert, Bjorn
Kammer, Johan Gruber en Barelt Schuiling. Op de foto ontbreken Bas
Erkelens, Jan Oostland, Jan van Rein, André Graafstra en André
Hopman.

Ook zorgen ze er voor dat het vervoersmiddel van de
ploegleiding elke keer weer in top conditie is en daarom
verdienen deze mannen het om in het zonnetje gezet te
worden. In 1 woord: SUPER!

Wist-U-Datjes
v De Anonieme Pers dit jaar uit 6 personen bestaat?
v Enkelen hiervan op leeftijd zijn gekozen en dit niet echt gewaardeerd werd?
v De Anonieme Pers ook een telefoonnummer en e-mailadres heeft voor wist-u-datjes en andere leuke
weetjes?
v Dit kan op nummer 06-10250568 of anoniemepers@hotmail.com en wij hier enorm blij van worden?
v De VLOGS van de Anonieme Pers te vinden zijn op de Sport&Spel Facebook Pagina?
v Bram van Bastelaar erg teleurgesteld is dat Enzo Knol door drukke werkzaamheden helaas heeft
moeten afzeggen?
v Ellen Schuurman blij is met de naamsverandering van de ploeg?
v Haar naam nu niet wordt verbonden met de eerste ploeg die geen jeugd heeft voor de playbackshow?
v Harmen Clement Zeubring blij is dat de naamsverandering niet vorig jaar was?
v Zijn naam nu toch nog op de voetbalbeker is gezet?
v Er dit jaar een extra beker is te verdienen voor de ploegen?
v Dit om de dorpsomloopbeker gaat?
v Jesper Popken dit jaar gaat kanoën voor zijn ploeg maar dan wel met een motortje?
v Bij ploeg Roze iedereen die kan schoppen, gooien of mobiel is mee mag doen met voetbal?
v Trijnie Schuiling alles in de strijd gooit om haar buurtgenoten te mobiliseren?
v Dit zelfs zo ver gaat dat zij in bikini naar de buurman gaat?
v Dat ploeg Blauw zelfs inburgeringscursussen aanbiedt?
v Hier verder geen kosten aan verbonden zijn?

PROGRAMMA MAANDAG 22 MEI

PROGRAMMA DINSDAG 23 MEI

18:00
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14:00
17:00
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Demo Drenthina & She Wolves
Opening
Biljarten
Volleybal
Dammen
Bridge

Sporthal
Sporthal
Café d’Anner Oele
Sporthal
Dorpshuis
Café De Grutter

Koersbal
Badminton
Handbal
Pubquiz
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