Bulletin 1

50ste
Sport- en Spelweek
Zaterdag 21 mei 2022

Moi Anneroelen,
Nog eventjes en het is weer maandag en dan
zal een lawine van activiteiten Annen
overspoelen. Jetzt geht's los!
Nu wij de coronaregels met z’n allen achter ons
hebben gelaten, mag alles uit de kast of onder
het stof vandaan gehaald worden om van de
50e Sport- en Spelweek een groot feest te
maken.
Voor de nieuwe dorpelingen wellicht een
onbekend fenomeen, maar laat je deze week
verrassen en zie het als dé ultieme inburgering.
De cursus start op zondag 22 mei op de Brink
om 13:00 uur!
Dit jaar een frisse pers (op dag 1), met nieuwe
gezichten. Voor de leukste nieuwtjes en
(dronken) wist-u-datjes mag je ons de hele
week aan onze paarse shirts trekken, maar niet
te hard graag. Appen of mailen mag natuurlijk
ook altijd.
In deze week gaan wij ons best doen terug te
blikken op de afgelopen 50 jaar, doen we
verslag van alle activiteiten en houden we de
tussenstanden bij. Wij bint er kloar veur!
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1979 was het jaar van het tweede bulletin. Het
eerste verscheen in 1978, helaas is er toen zo
hard gefeest dat deze niet bewaard is gebleven.
In het jaar van 1979:
• bestond de pers uit Dick en Dun
• bleef Dik dik en werd Dun Dick na
de Sport- en Spelweek
• heette de Wolden de Hendrik
Haverkamp Boulevard
• werden er een sportploeg, -man en
–vrouw gekozen
• waren dit HVA dames 1, Jeichien
Weyer, Rikus Schuiling & Henk
Matthijssen (zijspan)
• deden er 286 deelnemers mee aan
de fietsoriënteringsrit
• waren kuipsteken, touwtrekken en
autocross activiteiten voor de
punten
• was er een heuse zevenkamp
• er dus ook zeven ploegen waren
• heeft ploeg Wortelboer gewonnen

51 jaar geleden, in 1971, was de eerste
Sport- en Spelweek. Na 2 jaar van
lockdowns zijn we bij de 50e editie.
Misschien denk je, hier is een rekenfout
ontstaan, maaarrr in 2020 is er een kleintje
Sport & Spel geweest met 2 activiteiten. Er
werd een pub-quiz via zoom gehouden,
waaraan enkele gelukkigen
uit elke buurt kon deelnemen.
Deze hadden alleen beter op
internetsnelheid geselecteerd
kunnen worden. Ook was er een
mini-zeskamp voor de ploegleiding. Ploeg Blauw ging er toen met de
(mini)zeskamp beker vandoor.

Mulder

De vraag van vandaag:
Hé prieznjoagers! In elke bulletin staat deze week een vraag waarmee dikke
priez'n te winnen zijn. Bewaar je bulletins daarom nog even goed, want
zaterdag 28 mei heb je de vorige bulletins misschien nodig.

vraag 1
Wie is de geestelijk vader van de Sport- en Spelweek?

Wist u dat…?
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Alle oud-ploegleiders uitgenodigd zijn om tijdens de opening op de Brink aanwezig te zijn?
Zij tevens woensdag 25 mei van 11:00 tot 15:00 uur welkom zijn op de Ploegleiders Reünie
georganiseerd door en bij d’ Anner Oele?
Dit ook geldt voor alle oud-pers, radio en commissie dorpsbelangenleden?
Alle kinderen hun versierde fiets mee mogen nemen?
Dat de mooiste fiets een prijs wint?
Ploeg Groen dit jaar een griezelig goed ploegleidersfeest heeft georganiseerd?
Een nieuwe straat is toegevoegd aan Annen: ‘t Dievielaantje in ploeg Roze?
Dit helaas geen extra deelnemers oplevert?
De horeca dit jaar geen gezamenlijke munten verkoopt?
VV Annen ook met munten werkt?
Je bij de Tennisclub Annen uitsluitend met de pin kan betalen?
De dorpsvlag weer de hele week uit mag?
Deze nog steeds te koop is bij Doetiek Yvonne?
Jan Greving alle bulletins gaat printen dit jaar?
Wij alle sponsoren en vrijwilligers die bijdragen aan de Sport- en Spelweek, in welke vorm dan
ook, willen bedanken?
De ploegleiding van Blauw zelf de stormbaan over gaat?
Wij hopen dat andere ploegen hen gaan volgen?
Geesje ten Berge aan paalhangen deed tijdens het buurtfeest van ploeg Blauw?
Zij dit minstens een half uur vol hield?
Niet alle persleden op de hoogte zijn van voor- en achternaam combinaties, zo was Roelof
Mulder bijna ploegleider van ploeg roze geweest.
Quinty Postema nog een kleine inburgeringscursus nodig heeft, sorry Roelof Raven.
Ploeg Geel en ploeg Roze leuke welkomstborden aan het begin van hun wijk hebben geplaatst?
Wij hopen dat vuurwerkspecialist Boem boem Kregel deze week weer van zich laat horen?
De Pers iedereen een hele leuke en sportieve Sport- en Spelweek wenst!

Zondag 22 mei

Maandag 23 mei

13.00 uur Opening De Brink 18.00 uur Biljarten D' Anner Oele
15.00 uur Formule 1 De Brink 19.00 uur Volleybal Sporthal
19.00 uur Dammen Dorpshuis

Dinsdag 24 mei
14.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.30 uur

Koersbal
Badminton
Bridge
Handbal
Pubquiz

Sporthal
Sporthal
De Grutter
Sporthal
D' Anner Oele
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