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Moi Anneroelen,
Opening
Het was eindelijk zo ver: de start van de Sport- en
Spelweek 2022! Met een heerlijk zomerse
temperatuur opende Ype Tol de week. De ploegen
waren kleurrijk vertegenwoordigd met prachtig
versierde fietsen. Tess, Zoë, Tycho, Farah, Justin en
Jazzlyn kregen allemaal een prijs voor de mooist
versierde fiets van hun ploeg. Gefeliciteerd!
Bij de ploegen waren veel oud-ploegleiders
aangesloten. Mooi om te zien dat er nog zoveel
Annen niet hebben verlaten (of even terug zijn
gekomen voor de opening).
Na de voorstelronde werd de eerste activiteit
gestart: Hoe goed kunnen de ploegen samen
werken? Ze moesten de Anneroeligans bijeen
sprokkelen die het S&S lied hebben ingezongen,
(1997) en daarna de foto van toen exact namaken.
Biljarten
De week werd afgekaatst op het groene laken, wat
rustig begon, eindigde in een waar carambolefestival. De ballen vlogen over het laken, evenals de
borrels over de bar. Barelt Schuiling was met 58
caramboles de grote winnaar. Ronald Zoetbier en
Stephan de Keu raakten de ballen helaas niet zo
goed, ze hadden beide slechts 7 caramboles. Ploeg
Oranje ging er vandoor met 6 punten.

TOEN. ROZE. ROZE.
WERD. KREEG.
GROEN. GROEN.

1996 was het jaar van de 25e S&S
In dit jaar:
- Begon de S&S ook op zondag
- Werd een nieuw pleemobiel onthuld
door de burgermeerster (we hopen
wel dat deze inmiddels is
vervangen)
- Waren karten en flipperen een
activiteit
- Gingen Trijnie en Tinus naar de
kapper voor een radio-uitzending
- Drukte Otto Lokhorst het bulltin
geschreven door een afwisselende
pers
- Werden er kroeskarpers gevangen
- Werd er een voetbalclinic van FC
Groningen gegeven
- Won Ploeg de Lange de S&S

Volleybal
Het gepiep van de schoenen en het gefluit
van de scheidsrechter was tot ver buiten de
sporthal te horen. Hier jaagde iedereen zich
weer fanatiek in het familie-zweet. Ploeg
Groen en Ploeg Blauw maakten het nog reuze
spannend in de finale. Ploeg Blauw mocht 6
punten mee naar huis nemen.
Dammen
Het was muisstil aan de tafels, echter hoorde
je de hersenen flink kraken. Bij gebrek aan
beter moest Martin bij Geel zelf aan de bak.
Dit bleek een goede zet, de dam werd goed
opgebouwd om 6 punten te behalen.

Het rode draad spel:

De ploegen kregen 2000 puzzelstukjes in 1 zak zonder doos. Deze
moeten z.s.m. uitgezocht en
opgelost worden.

Mulder

De vraag van vandaag:
Vraag 2
Duo Dik en Dun schreef de eerste bulletin in
1979, wat waren hun volledige namen?

Biljarten
Dammen
Volleybal
Tussenstand maandag:
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Wist u dat…?
-

Jan Boer (oud ploegleider Groen) heel blij is met de rechtstreekse busverbinding naar Engelbert?
Zijn zus Jenny een heerlijk verwenpakket heeft gewonnen bij de bingo van ploeg Groen?
Ben en Jenny daarom na de S&S offline gaan?
Luuk Hamminga had gehoopt kampioen te worden met streetvoetbal vrijdag en heel fanatiek heeft
getraind met het gewone voetbal?
Hij hierdoor helaas zijn pols brak en daarom maar mee deed met Dammen gisteren? Beterschap!
Jan Oostland uit huis werd gebeld voor de replica-foto van de Anneroeligans?
De ploegleiders 12 van de 22 zangers van de Anneroeligans wisten te verzamelen?
Ploeg Blauw het als enige aandurfde om via de stormbaan op te komen?
Er dit jaar weer een ‘Fotograaf van het jaar’ verkiezing is en ook kinderen nu mee kunnen doen?
Je voor 15 september je mooiste foto’s moet insturen?
De S&S al sinds 1971 wordt gesponsord door ons oud-papier?
Wij van de gelegenheid gebruik willen maken om St. Harleydag Annen te bedanken voor hun geweldige
inzet!
Betsy Wijnholds is uitgeroepen tot Anneroel van ‘t joar?
Er op de brink al fanatiek werd gepuzzeld, en wij hopen dat er geen puzzelstukjes zijn achtergebleven op
de brink?
Het niet mogelijk is om verzoekjes aan te vragen bij Mark Wijnholds?
Melanie Talens dit toch probeerde?
HVA een nieuwe handbalbeker beschikbaar heeft gesteld?
Peter Westerhoff dacht de oude te mogen houden, terwijl ploeg roze deze won in 2019?
Annette Doorduin de week doorstrompelt vanwege een goed getimede zweepslag?
Het Anner lied nogsteeds uit volle borst wordt meegezongen?
Ina Koopman de Anner vlag ook laat wapperen in Oostenrijk?
Het voor Radio Annen een opgave is om te bellen naar het buitenland?
Biljartvereniging A&O stopt na de S&S, wij bedanken hen voor de afgelopen 37 jaar!
Dennis Drenth geheel in stijl kwam biljarten?
Hij 27 jaar geleden werd geboren in de S&S en Harry daarom niet mocht gaan biljarten?
Jan Oostland expres verloor met dammen, omdat hij dan een gratis wasbeurt bij Stadman kreeg?
Tinus Kuipers dit jaar de oudste deelnemer was bij het biljarten?
Andre Graafstra volledig onder de indruk was van Aaltje Talens en hierdoor een lantaarnpaal kopte?
De DJ van de Sportsbar in de smaak viel bij de dames?
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