
Hold you vast, we zijn back! 

Om ervoor te zorgen dat er toch nog iets van onze anonimiteit overblijft hebben we wederom een (tijdelijke) Wegtrekker en 
tevens een nieuw Pers-lid. Na meerdere geel/oranje/rood/blauw/roze ontgroeningen is Carin de Valk sinds dit jaar One of the
Purple Girls. Ook bij de ploegen en de Sport en Spel-Commissie zijn er veel nieuwe maar ook oude gezichten bij gekomen. 
Alleen de Gele Ploeg durft het aan om met hetzelfde trio door te gaan.  

In de herhaling
Wegens enorm succes komen ook dit jaar weer een aantal 
Ex-Anneroelen aan het woord in de rubriek: WEGTREKKERS.
Dit jaar hebben we ze ook wat dichter bij huis gezocht.

Wie is de Mol?
De voorbereiding voor de Sport en Spelweek 

begon dit jaar wel erg vroeg voor ons als 
Anonieme Pers. Wij waren namelijk de 

‘uitverkorene’ om het jaarlijks terugkerende 
Ploegleidersfeest te mogen organiseren. 

Na een paar goede brainstorm-sessies waren 
we het unaniem eens: Wie is de Mol?

Na vele avonden van knutselen, vergaderen, 
opdrachten verzinnen, video-opnames maken 
en het uitzetten van de mollenklemmen kijken 

wij terug op een zeer geslaagde 
Wie is de Mol? avond.

Hej Anneroelen, mijn naam is Manon Hamminga en inmiddels ben ik een "ex-anneroel" of beter gezegd
een wegtrekker. Ik ben in 1992 geboren in Annen aan de Borghoornsweg waar mijn ouders en zusje nog 
steeds wonen. Begin 2012, op 19 jarige leeftijd ben ik verhuisd naar Amsterdam voor mijn studie. 
Inmiddels woon ik samen met mijn man en ons zoontje in IJmuiden. Toen ik nog in Annen woonde viel de

Borghoornsweg eerst onder ploeg Kamping, wat later ploeg Dijkema werd en nu de Groene ploeg is.

In de eerste jaren mochten de kinderen bij de mini zeskamp en met de dorpsomloop met een versierde kar achter een tractor 
het dorp door. Dat was altijd erg gezellig! De mini zeskamp, brinkloop en later handbal en de zeskamp waren onderdelen waar 
ik de meeste jaren wel aan mee heb gedaan. Het is ontzettend leuk om te zien hoe groot de saamhorigheid is als je mee doet 
aan zulke activiteiten.  Kijken bij Volleybal, Handbal of de Playback show waren de hoogtepunten van de week toen ik nog op 
de basisschool zat. Het gebeurde zelden dat ik drie avonden op rij zo laat op mocht blijven! Die gezelligheid komt door de inzet
van de inwoners samen met de Commissie Dorpsbelangen en mensen zoals Gerrit Bazuin, Henk Buutkamp en Anneke Greving.
Alle drie mensen die zich op hun eigen vlak tot het uiterste hebben ingezet om er weer een topweek van te maken!

Nu ik niet meer in Annen woon mis ik de Sport en Spelweek wel. We hebben hier wel een Feestweek met diverse activiteiten
zoals een Paarden Harddraverij en kwalleballen of buikschuiven, maar dat lijkt in de verste verte niet op de 
Sport -en Spelweek. De afgelopen jaren kwamen we dan ook vaak met Hemelvaart naar Annen, zodat ik mijn man kennis kon
laten maken met deze fantastische week! 
Lieve Anneroelen, wees trots op deze fantastische week en houd hem in stand. De Sport -en Spelweek maakt Annen 
écht Annen. Ook voor dit jaar weer veel plezier en sportiviteit gewenst en wie weet tot snel! 
Want eens een Anneroel, altijd een Anneroel!

Nieuw Nieuw Nieuw!
Wij hebben onze hersens laten kraken voor het maken 
van PUZZELS. Nu is het aan jullie om in elk bulletin de juiste oplossing te 
vinden. Alle oplossingen vormen na het husselen een zin. 
Let op: Big Vette Priez’n!

In de verhalen van de Wegtrekkers staat vaak te lezen; 
De saamhorigheid in Annen maakt de Sport & Spelweek tot een groot 
succes! Wij zijn het daar helemaal mee eens! 

Ltn w r d kmnd wk wr n fntstsch wk vn mkn; mt lkr, vr lkr; nz Sprt & Splwk!

Wij zijn ready! Joe ook?!



MulderB L O K P U Z Z E L

o Alle playback nummers dit jaar op tijd ingeleverd zijn bij de CD?
o Dit betekent dat ook Ploeg Rood op tijd was?
o Ploeg Roze nog nooit zoveel kinderen bij de Mini-Zeskamp heeft gehad?
o Er maar liefst 28 kinderen meedoen?
o Barelt Junior fan is van Ploeg Geel?
o Morgen de geschiedenis zich kan herhalen?
o Annen 1 net als in 2008 kampioen kan worden op de zondag voor S&S?
o Wij de mannen heel veel succes wensen?
o Er dit jaar 2 nieuwe onderdelen zijn toegevoegd aan de Sport & Spelweek?
o Vanaf dit jaar Paardrijden op het vrijdagochtend-programma staat?
o De CD een Rode Draadspel heeft bedacht om de einduitslag spannend te houden?
o Wij dit ontzettend leuk vinden en hier later op terug komen?
o Wij geen Wist-U-Datje plaatsen over Advendo die 150 jaar bestaat?
o Dhr. O.v.G te A hier niet blij mee is?
o Bridge is verplaatst van de maandag naar de dinsdagavond?
o Wij een hele leuke nieuwe rubriek hadden bedacht?
o Dit wegens ruimtegebrek doorgeschoven wordt naar 2020?
o Renske Niewijk niet weet wat een Vloggel is?
o Wij als Anonieme Pers dit zeer teleurstellend vinden?
o De oplossing van de puzzel op 2 manieren ingeleverd kan worden?
o Dit zaterdag tijdens de Zeskamp bij de Anonieme Pers kan?
o Dit ook via de Pers-App kan?
o Dit dikke vette mooie priez’n oplevert?
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

Oplossing: _   _   _   _   _ 

PLOEG ORANJE
Wie zijn wij? Onze ploegleiding is dit jaar aangevuld met twee nieuwelingen: Arjan de Jonge en 

Carola Vedder. Samen met Marjon Koopman die vorig jaar ook al deel uitmaakte van de 
ploegleiding zijn we weer compleet! In onze buurt is de saamhorigheid groot en de 

buurtgenoten zijn fanatiek en enthousiast om mee te doen aan de verschillende onderdelen. Het 
is fijn dat er ook onder de nieuwe buurtgenoten veel deelname is! Volgend jaar sluiten de 

nieuwe bewoners van Smalwoldebij ons aan. Eerst gaan we er dit jaar weer een gezellige en 
sportieve week van maken!

TURN ME OM

Gisteren gestopt met 
drinken. Vanavond vier 

ik mijn comeback!
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