
Maandag 18 mei 2020

Toch een bulletin voor de 49ste sport en spel week, helaas wel op gepaste afstand dit jaar…. Dit jaar zou 
Marjolijn van Geldere bij de Anonieme Pers komen en komt ze nu dus ons quaranteam versterken.

In sommige buurten werd er al druk geoefend voor de playback, de buurtfeesten stonden gepland, de 
opgavelijsten door de bus en de voorbereidingen waren al in volle gang bij zowel de ploegleiders, de 

Commissie als bij ons. Totdat we op 7 april tijdens de persconferentie het teleurstellende nieuws kregen, 
alle evenementen worden afgelast… Om dit jaar niet helemaal aan onze verstopte neus voorbij te laten 

gaan, heeft de Commissie Dorpsbelangen alternatieve activiteiten bedacht. 

Het zal een sport en spel zijn om nooit te vergeten, dit keer niet van de ‘teveel’ genuttigde drankjes. 

Hallo Anneroelen,

In de aanloop naar de 50ste sport en spelweek volgend jaar, blikken wij als Pers alvast terug op de afgelopen 
50 jaar sport en spelweek en hebben voor jullie de bulletins van zolder, uit stoffige dozen en bij het oud 
papier weg gehaald. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar jullie mooiste, gekste en bijzonderste 
herinneringen van de afgelopen 50 jaar. Deze herinneringen kunnen jullie mailen naar secretariaat@annen-
info.nl of bij Kruisakkers 34a (Fysio Fitness Annen) inleveren.
In dit bulletin gaan we naar het bronzen jaar van de sport en spel, namelijk het jaar 1979

Bij de start van de Super Keverklasse kon je de ambtenaar onmiddellijk herkennen, Harm Buutkamp 
startte een halve baan later. Onze burgemeester gebruikte de baan zowel links al rechts, terwijl Harry 
Hensen een gedeelte van de race een wel zeer afwachtende houding aannam. Lange Jan {Jan Erkelens} 
bleef uiteindelijk de heren Dolle Jan {Jan Braams}, Woeste Harm{Harm Buutkamp}, Ruige Kees{Mijnheer 
Verspuy} en Eenzame Harry {Harry Hensen} enkele meters voor!
De prominentenrace werd gewonnen door Jan Erkelens. Jan Braams werd 2e, wat geen wonder was. Hij 
dacht namelijk dat Jan Erkelens het bier bij zich had.

 Het jaar waarin het (informatie) bulletin tegelijk met de krant werd bezorgd.
 Het jaar waar de zevenkampploegen streden om de Burgermeesters Lambers- en Verspuybeker. 
 Het jaar van de voor ons “vergeten” onderdelen zoals kleiduiven schieten, straattekenen, bromfietstrial 

en auto cross met een in 1979 een speciale Super Keverklasse.
 Het jaar dat er nog zeven ploegen waren.
 Het jaar dat tot sportploeg, sportvrouw en sportmannen werden verkozen: Dames 1 HVA, Jeichien 

Weyer en Rikus Schuiling en Henk Matthijsen. 
 Het jaar dat de playback op donderdag- en vrijdagavond was {vrije deelname}.
 Het jaar dat handballen werd meegenomen als ploegen wedstrijd.
 Het jaar dat er op de donderdag volksspelen werden gehouden.
 Het jaar dat er niet in het bulletin staat welke ploeg heeft gewonnen. 
 Het jaar dat het informatiebulletin werd geschreven door Dik en Dun.
 Het jaar waar bij de zevenkamp alles beslist kon worden. 
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Annen
badminton
Biljarten
Blauw
Brinkloop
Captainspel
Cinqualon
Dammen
Darten
Dorpsomloop
Dorpsomlooptrofee
Eindspel
Fietsorienteringsrit
Geel
Groen
Handbal
Handbalbeker
Jeu de boules
Klaverjassen
Koersbal
Lantaarn
Miniplayback

Minizeskamp
Minizeskamptrofee
Oranje
Paardrijden
Pers
playback
Pubquiz 
Rood
Roze
Sjoelen
Sport en spelweek
Streetvoetbal
Tennis
Vissen
Voetbal
Voetbalbeker
Volleybal
Wisselbokaal
Zeskamp
Zeskamptrofee
Zwemmen

Quarantaintertainment! 

Om het sportieve strijdgevoel tussen een ieder toch nog te kunnen aanwakkeren zullen er gedurende de 
week meerdere puzzels verschijnen.  Aangezien jullie toch allemaal thuis zitten, hebben jullie geen excuus 
om jullie hersens niet te laten kraken. Het eerste deel van het quarantaintertainment is hierboven te lezen. 

De andere puzzels zullen op dinsdag, donderdag en vrijdag op de facebook en op de annen-info site 
verschijnen.  Niet digivaardig? Vraag om hulp bij de ploegleiders (hebben die ook nog wat te doen!) 

De antwoorden van de puzzels kunnen tot de volgende dag 18:00 uur via de mail naar secretariaat@annen-
info.nl of bij de kruisakkers 34a ingeleverd worden. Er valt dus toch nog wat te winnen deze week!

Oplossing: 

- Het leuk zou zijn als iedereen de dorpsvlag buiten hangt?
- Dit toch het sport en spel  gevoel geeft!
- Het de moeite waard is om een rondje om de brink te wandelen deze week?
- Er woensdag 20 mei een pubquiz wordt gehouden voor de ploegleiders?
- Er per buurt ook een team uit 3 á 4 personen deelneemt?
- De pubquiz reeds gemaakt is door Ruud Diemer?
- Er deze week nóg een bulletin komt? 
- De puzzels dit jaar niet door ons, maar door de commissie zijn gemaakt? 
- We van deze bijzondere 49stesport en spelweek ook een vlog gaan maken?
- Deze op de facebookpagina komt?  
- Het bij Ploeg Oranje tijd is voor een zolder- en schuuropruiming?
- Zij nog steeds opzoek zijn naar de vlag?
- Iedereen nu in ieder geval genoeg geld en energie heeft voor de 50ste sport en spel?
- Wij hopen dat iedereen het sport en spel gevoel toch nog een klein beetje heeft? 

Zoals we eerder zeiden… Smeer’n & Zoep’n,
Zeggen we nu, blief gezond en hold ofstaand!

Geen handen schudden, 
vanaf nu is het 

hoofd-schouder-knie en teen als 
we elkaar zien. 
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