
Wat kunt u WEL van ons verwachten?
- Vloggen
- Wegtrekkers
- Blues van een ploegleider
- Raad het geluid
- Wist-U-Datjes
- ‘Onze Woordgrappen’ 

Wat kunt u NIET van ons verwachten?
Vermelding in ons bulletin van:
- Bedankjes
- Gevonden voorwerpen
- Programma Sport & Spel Week
- Onbegrijpelijke Wist-U-Datjes
- Verjaardagen 

Daar zijn we weer! Iets minder anoniem dan vorig jaar maar zeker niet minder enthousiast! Wel met 1 pers(oon) minder 
maar met z’n 5-en blijven wij gewoon voor jullie schrijven. Esmee heeft besloten om weg te trekken uit Annen en is 
daarmee de inspiratiebron voor 1 van onze nieuwe rubrieken: Wegtrekkers. Ondanks dat wij niet aan bedankjes doen 
willen wij bij deze Esmee heel erg bedanken.  

Vloggen: Onze camera is weer op de leukste plekken in Annen opgedoken. 
Bedankjes: Een ‘pers’oonlijk bedankje zegt meer dan 1000 woorden in ons bulletin.
Wegtrekkers: Hoe kijken onze Anneroelen die het nest hebben verlaten terug op de Sport & Spelweek? 
Gevonden Voorwerpen: Als je het zelf al niet kan vinden hoe moeten wij dit dan voor je vinden? Tip: Prikbord Annen
Blues van een ploegleider: De Sport & Spelweek door de ogen van een ‘old’ ploegleider.
Programma Sport&Spel Week: Dit staat al overal behalve in ons bulletin.
Raad het geluid: Zie hieronder.
Wist-U-Datjes: Een bulletin zonder Wist-U-Datjes is geen bulletin.
Onbegrijpelijke Wist-U-Datjes: Een bulletin met onbegrijpelijke Wist-U-Datjes is geen bulletin.
Onze Woordgrappen: Niemand vind ons zo grappig als wijzelf.
Verjaardagen: Komen toch elk jaar weer terug.

Raad het geluid (Onder het motto: Beter goed gejat dan slecht bedacht)

Onze trouwe volgers hebben al massaal op Facebook meegespeeld. Luister in onze vlogs naar 
het geluid en laat je reactie achter op Facebook en maak kans op Vloggel, het Paarse Pers 
Uiltje. De eerste twee geluiden zijn geraden door Sabrina Devigus en Helen Weggers-Brons. 
Gefeliciteerd dames! 

Beste lezers van dit bulletin, ik zal mij even voorstellen: Ik ben Ron Kesselmans, 54 jaar en heb 
ongeveer 6877 dagen in Annen gewoond (te kort). Ooit nog een blauwe maandag op voetbal gezeten bij 
VV Annen, maar daar zal niemand mij nog van kennen. Waarschijnlijker is het als je mij nog kent van de Commissie 
Dorpsbelangen (CD). In augustus 2011 ben ik vertrokken uit Annen. Nu woon ik in Bern (Zwitserland), ik werk in de 
ontwikkeling van medicijnen, zeg maar als voorzitter van de club. Er wonen nog familieleden van mij in Annen: mijn 
dochter Sonja, full time donker- roze, en mijn zoon Sandro, part-time –licht- groen. Mede daarom ben ik een aantal keren 
per jaar in Annen te vinden waarvan vaak nog wel een dagje tijdens de Sport-en Spelweek.

Er liggen veel mooie herinneringen van mij in Annen want het leukste dorp van Drenthe is de plek waar mijn kinderen 
geboren zijn; oud en nieuw op de Kromkampen, playback oefenen, de beleggingsclub, het meehelpen en opstarten van -
Grasbaanrace, Annen Vocaal, Kerstfair, Octoberfest, etc. Echt top was het plezier die we hadden met de CD of het nu de 
dorpsvisie, het trapveldje, de historische Annermarkt, de Sport -en Spelweek, playback, rode lantaarn veroveren of wat 
dan ook was. Het meeste van Annen mis ik dan ook De Oele, de mensen. 

Zaterdag 5 mei 2018

Het weer voor 
volgende week? 

99% kans op 
bier & wijn!



MulderIn de S&S-week is de Dorpsomloop prachtig maar met de CD toch echt de Zeskamp. Het 
bedenken, opbouwen en vooral het uitproberen van de spellen  en de training hoe je als 
scheidsrechter het spel in de gaten moest houden was echt dikke lol. Als de ploegen dan op 
zaterdag voor het echt aan het werk gingen, was het dankzij menige creatieve geest toch net ff 
anders om te beoordelen, daar genoot ik van.

Zelf heb ik bij ploeg Mulder en ploeg Hoorn gezeten (Ploeg Geel) maar later als CD-lid werd dat 
dus die gele met die groene uil op de rug en die werden weer vervangen door de zwarte met de 
gele uil. Als ik de S&S-week in drie woorden moet beschrijven dan zeg ik: samen plezier hebben.

Mijn boodschap voor de Anneroelen:  Het is een kwestie van geduld voordat Annen Limburgs lult.  

o U het weekprogramma kunt terugvinden in het Sport en Spel boekje van de CD, Facebook en Annen-Info?
o De Anonieme Pers vanaf dit jaar ook te volgen is op SnapChat onder de naam: sportenspelweek?
o Het witte vakje in het Sport en Spel boekje onze Snapcode is?
o Het dit jaar een complete verrassing is hoe de Sport & Spelweek geopend wordt?
o Harmen Clement niet meer wist dat Ploeg Blauw vorig jaar de Zeskamp heeft gewonnen?
o Tamara Takens dol is op telefoons stelen?
o Rabbe Vedder vanaf nu overal de schuld van krijgt?
o De SportsBar rode rosé heeft?
o Er 323 bomen op de brink staan?
o Er heul heul heul veul bier wordt gedronken tijdens de Sport & Spelweek?
o De CD dit jaar de damstenen in eigen hand neemt?
o Er dit geen vrije deelname is voor dammen?
o Er wel vrije deelname voor de PubQuiz is?
o Ploeg Roze graag als laatste wil optreden met de ploegleiders zodat ze maar 1 keer hoeven op te bouwen?
o Wist-U-Datjes aangeleverd kunnen worden via 06-10250568 of via anoniemepers@hotmail.com?

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

WIJ ZIJN ER ONDERSTEBOVEN VAN

Aan de voorbereidingen heeft het niet gelegen. Velen zijn al 
wekenlang bezig geweest met spellen bedenken, teambuilding 
d.m.v. een pubquizmet alle ploegleiders, het oefenen van de 
playback, vergaderingen in vele huiskamers tot in de late 
uurtjes, dansjes en drankjes op alle buurtfeesten, kortom; 
iedereen lijkt er klaar voor te zijn! Jullie ook?!

Blues van een ploegleider: BEGUNNERSGELUK

Het klamme zwait ston hum in de haanden. Morgen begon de sport en spelweek 
en hij haar nog aal gien twaide biljarter. Ze hadden de heule buurt al een paor keer langs west. 
Hadden mensen persoonlijk vraogt, maor het haar niks oetricht. 
Een mannelijke biljarter hadden ze zo vonden, maor bliekbaor waren d’er in heur 
buurtje gien vrouwen, die met een keu overweg konden.
Veur alle aandere onderdeulen hadden ze mensen zat. Ze hadden zőlfs veur een paor onderdeulen
moeten lőtten. Maor een vrouwelijk biljarter…. Die hadden ze nog niet vonden.
S Middags kwam Margie langs. Zie was ain van zien assistenten. Zie haar d’er nog es over naodaocht. Over 
het biljarten, zee ze. “ As wie nou heulemaol gien mens kunnen vinden. Zol ik dan maor metdoun?” Ik keek 
heur verbaosd aan. “Doe???” Wieder kwam ik nait. Zie knikte. Ze haar met Jansje, onze twaide assistent 
overlegd. Die vond het goud. “ Maor kanst doe dan biljarten?” Nee, dat kon ze nait, maor t ging toch ook 
om het metdoun? Daor haar ze welgeliek in en wie hadden ja okk gien aander. “As t doe het aanduufst
vind ik het prima”, zee ik. “Misschien straks nog eem oefenen?”
D’aanderdaogs stun Margie as een volleerd speuler aan het biljart en omdat ze aan vief caramboles genog
haar weui ze daarde. “Begunnersgeluk”, zee ze met een braide glimlach
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