
Maandag 25 mei 2020

Hallo Anneroelen,

Toch nóg een bulletin van de 49ste sport en spelweek. De tweede en daarmee helaas ook weer de 
laatste. Hoewel het erg rustig was in het dorp, hebben er toch nog een paar alternatieve coronaproof
activiteiten plaatsgevonden. 

Op maandag werd de sport en spelweek volgens de richtlijnen van het RIVM geopend op de Brink. Ook 
werd het bulletin door de ploegleiders rond gebracht met daarin de eerste puzzel van de week en werd er 
geproost op 1,5 meter afstand. De rest van de week waren deze puzzels online te vinden.  

Herinneringen
De Commissie Dorpsbelangen heeft nog geen enkele herinnering binnen gekregen van 

eerdere sport en spelweken. Dit kan naar secretariaat@annen-info.nl. Wij snappen dat dit 
lastig is door alle liters drank die genuttigd zijn maar vragen jullie wel om te graven en dit 

op te sturen. 

Om de week sportief af te sluiten was er op zaterdag een bescheiden zeskamp met de 
minizeskampbeker georganiseerd voor de ploegleiding. Volgens een strak tijdschema kwam er elk uur 
een andere kleur over het parcours. Het welbekende zaklopen, skilopen en het puzzelen van de 
dorpsvlag kwam weer voorbij.  
Ploeg Geel was goedgezind dit jaar door de opvolgende ploegleiders te helpen met puzzelen dankzij hun 
nieuwe profielfoto op Facebook. Uiteindelijk wisten de ploegleiders van Blauw de minizeskamp beker te 
bemachtigen. 

Ploeghandel
Dit jaar zijn Mara Blom (geel), Wendy Pekelder (groen),  Johan Zeubring (rood) en Saskia Boeijink
(oranje) als ploegleiding begonnen. Geen enkele ploegleider heeft ooit zo’n nuchter begin gehad. Wij 
gaan er vanuit dat ze zich volgend jaar extra bewijzen. 
Dit jaar was het de laatste keer sport en spel voor Saskia Helder (groen), Trijnie Schuiling (roze), Marjon 
Koopman (oranje) en Bart Hamstra (geel). Zij hadden dit jaar gehoopt op een meer spectaculaire 
afsluiting. Wij willen hen ontzettend bedanken voor hun inzet en zien ze volgend jaar natuurlijk aan de 
zijlijn. 

Wanneer alle inwoners normaal gesproken in de sporthal zouden staan 
vol zenuwen en/of vol bier, werd er op de woensdag avond een pubquiz
gehouden. Alle ploegleiders streden tegen elkaar en tegen enkele van 
hun buurtgenoten. Vanuit huis werd er afzonderlijk ingelogd. De pubquiz
was samengesteld door Ruud Diemer, die door het Corona nóg creatiever 
dan normaal moest zijn. Er kwamen 10 thema’s voorbij; film en tv, sport, 
natuur, Annen, eten en drinken, weer en verkeer, algemene kennis, 
steden en landen, raadsels en puzzels en Drenthe. Het was te merken 
welke ploegen wel en niet aan de glasvezel zaten. Uiteindelijk wisten de 
deelnemers van ploeg Geel (Jur Wijnenga, Jesper Popken, Christa 
Martens en Sander Roos) de strijd te winnen.  
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Quarantaintertainment! 

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

Iedereen heeft enthousiast mee gepuzzeld aan het quarantaintertaiment.  
Dit zijn de antwoorden van de puzzels:
Puzzel 1 : Volgend jaar vijftig jaar S en S
Puzzel 2: Super Keverklasse
Puzzel 3: 10-05-2021
Puzzel 4: Meerdere antwoorden mogelijk. Maar het ging om de som (+)

Uit de vele inzendingen zijn de volgende winnaars getrokken: Myrthe Reitsema, Mirte Drijfhout, Mirjan
Stadman en Aaltje Joldersma.

De winnaars van de kleurplaatwedstrijd zijn: Norah Kupers (3 jaar), Sild Roemers (6 jaar) en Jenne 
Ebbinge (10 jaar). 

- Er door de buurtgenoten van ploeg Groen op donderdag zelf een bingo is 
georganiseerd?

- Er donderdag massaal geluisterd werd naar Radio Hofkantje?
- Jesper en Bram nog wachten op hun uiltje?
- Er deze week meer alcohol aan de buitenkant werd gesmeerd dan aan de 

binnenkant?
- Zaterdag nog steeds alle vlaggen op de Brink wapperden?
- Wij dit jaar geen meldingen hebben ontvangen van vermiste voorwerpen?
- Wij dit jaar van plan waren dit te vermelden in het bulletin, maar hier toch 

maar van af zien?
- Er bijna net zoveel publiek bij de “opening” was als voorgaande jaren? 
- Alle teams van de pubquiz een plaats hoger geëindigd zijn dan ze denken?
- Wij als Pers stiekem meededen en eerste zijn geworden?
- Greet alsnog de deuren om 6 uur wist te sluiten? 
- Het één van de warmste Hemelsvaartsdagen ooit was? 
- Lijn 5 straks groen en geel ziet van de dorpsvlaggetjes? 
- Er binnenkort een vlog online komt met een overzicht van de gehele week?
- Iedereen puzzel 3 te laat heeft ingeleverd?
- Hier namelijk de verkeerde inleverdatum op stond?
- Er voor puzzel 2 eenmalig voor ons dorp toestemming is gegeven door 

zowel het Dagblad van het Noorden als Dr. Denker? 
- Dit wel op voorwaarde is dat iedereen de kerstpuzzel dit jaar koopt? 
- Er behalve de Anonieme Pers ook anonieme ploegleiders waren tijdens de 

mini zeskamp?

Dit was dan de sport en spelweek 2020…..
Een sport en spel week om nooit te vergeten. Tja DE corona.. dat is een virus die iedereen treft.

Vooral de feestvierders onder ons.. Geen katers, geen lege rekeningen maar wel een mini zeskamp 
beker. We gaan op naar de 50ste sport en spelweek! Iets waar iedereen vast en zeker naar uit kijkt.
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