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50ste
Sport- en Spelweek
Woensdag 25 mei 2022

Moi Anneroelen,
Koersbal
Op de dinsdagmiddag was het weer oppassen
geblazen in de sporthal, waar de ballen je om de
oren vlogen. De heupen zaten weer goed los en er
werd flink door de knieën gezakt om de juiste koers
te varen. Ploeg Oranje blijft ontkennen thuis een
oefenmat te hebben liggen, terwijl ploeg Rood de
spelregels nog uitgelegd moest krijgen. Geel bleek
het best werkende kompas te hebben waarmee ze
de overwinning bereikten.
Badminton
De netten stonden strak gespannen,
de rackets lagen stevig in de
hand en er werd gezwoegd
en geslagen. Geen deelnemer
hoefde alleen te spelen, er werd
alleen maar dubbelspel gespeeld. Een dikke pluim voor de
organisatie. Ploeg Blauw ging er
met de winst vandoor.
Bridge
Bridge ging van start, maar dit was voor ons een
bridge te ver. De winden waaiden alle richtingen op:
van Noord naar Zuid en van Oost naar West.
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2011 is het jaar van de 40e Sport- en Spelweek
In dit jaar:
• schreven Janny en Gea het bulletin
• heetten zij de digipers
• kwam bridge te vervallen
• begon het eerste onderdeel op zondag,
namelijk touwtrekken
• werd Dames 1 Recreanten kampioen
met volleybal
• opende Henk Buutkamp de week
• werden flessen wijn verkocht voor
Geert Goes Dakar
• was er een vrije deelname simultaan
dammen
• maakte Ploeg de Jong een mashup van
40 jaar playback in hun act
• werd jeu de boules in Franse stijl
gespeeld
• was pokeren een ondereel voor de
punten
• won Ploeg Wijnbergen de week
Handbal:
Vanavond ging handbal van start na het
welbekende praatje van Betsy Wijnholds, die
vol trots de nieuwe handbalbeker liet zien. Voor
de 50e edtie van deze week wilden Gea en
Trijnie hun roze tenue nog een keer aan. Ook
bleken vele ploegleiders het zó leuk te vinden
dat zij zich ook aan de cirkel waagden.
Pubquiz:
Ondertussen werden in d’ Anner Oele de
vragen afgevuurd met de snelheid van een
dartpijl. In 10 ronden werd getoetst wie het
slimste team van Annen was. Ploeg Rood had
de minste vragen goed, waardoor het hele
publiek nu gehoorschade heeft opgelopen na
hun karaoke.

De vraag van vandaag:
Vraag 3
Van welke sport werd dit team verkozen tot team
van het jaar, waarna het voor het eerst onderdeel
werd van de S&S?
Koersbal
Badminton
Bridge
Handbal
Pubquiz

Geel
6
4
5
3
3,5
33,5

Groen
2
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2
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24,5

Rood
5
3
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4
1
29

Roze
1
1,5
1
5
3,5
21

Oranje
4
5
3
1
6
29

Blauw
3
6
2
6
2
31
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Tussenstand dinsdag:
Plaats:

Wist u dat…?
-

Erik Posthouwer bij het verkeerde Radio Station stond om zijn prijs in ontvangst te nemen?
Ook hij nog een kleine inburgeringscursus nodig heeft?
Marloes Ploeg zo blij is met de rode lantaarn, deze mee haar bed in ging?
Pascal Loer hier minder blij mee was en Tim Greving Marloes daarom een logeerplek aanbood?
We ook dit jaar een wegtrekker hebben, de uil?
Hij vandaag weer terug is op zijn vertrouwde plek?
De Pers namelijk dacht dat het een goed idee was om het bulletin na alle feestjes te typen?
Jan Boers er maandagavond symbolisch bij was?
Hij traditiegetrouw bij de munten stond?
Lisa en Sophie Scheepstra (ploeg Groen) een playback act hebben bedacht voor ploeg Roze?
Dit omdat ploeg Roze weinig jeugd in de buurt heeft en anders geen act hadden?
Alle andere buurten hierbij zullen aansluiten en wij dit de echte Sport en Spel gedachte vinden?
Gerwin Bodewes hoopt dat karaoke volgend jaar een onderdeel wordt?
Ploeg Geel niet kan accepteren dat Jesper Popken in de oranje buurt woont?
Zij zijn huis hadden versierd met gele vlaggetjes en zijn ploegleidersshirt?
Hij daarna bang was dat zijn kozijnen geel werden als het ging regenen?
Wijmie Efdee haar befaamde soep had gemaakt voor Radio Annen?
HVA op 2 en 9 juni van 17 tot 18 uur trainingen organiseert voor iedereen die wil meedoen?
Yvonne Klinkhamer het best benauwd kreeg toen de leverancier niet op tijd kwam met het bier?
Dit haast een scène uit de Heineken ontvoering leek?
Lisa Koopman niet blij was met de vermelding dat de DJ zo leuk was?
Roland en Dennis van Radio Annen beter Duits spreken dan Google Maps
gebruiken?
Zij het verkeerde Pension Adlerhorst belden in de uitzending?
Roelof Raven maandagnacht zijn toilet beter vond slapen dan zijn bed?
Je voor het beeldmateriaal hiervan bij Lisanne moet zijn?
Arjan en Saskia stiekem getrouwd zijn?
Cindy hiervan op de hoogte is?
Dolf en Wendy een nieuw onderdeel in de Grutter hebben toegevoegd?
Dit de 18+ variant van de Krokodil met kiespijn is?
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