Annen, 17 mei 2007
Goede middag Anner Oelen,
Zijn we weer nuchter? Of zitten er nog bouwvakkers in het hoofd? Woensdag was weer een enerverende en drukke
dag.
We begonnen de middag in het zwembad ‘de Borghoorns’ met de minizeskamp. Dit gebeurde dit jaar in het zwembad omdat het zwembad hun 40
jarige bestaan viert. Het hele zwembad was dan ook versiert met vlaggetjes en
ballonnen. Het festijn werd geopend door gemeente secretaris Fred Snoek die
het zwembad een beach volleybal aanbood namens de gemeente.
De mini-zeskamp begon met het spel ‘FLEXIBI-RINGSPEL’ waarin de
kinderen in een soort estafette met schuimrubberen flexibi’s en ringen elkaar
moesten aflossen. Dit spel werd gevolgd door het spel ‘BORGFLIPPER’
waarbij de kinderen water in een bekertje via een parcours over moesten
brengen. Ook moesten ze een deel van het parcours achteruitlopend op flippers
afleggen. Dat viel nog niet mee! Daarna begon het ‘TORENBOUWSPEL’
waarbij zaklopen, skippyballen en bierkratten stapelen moest gebeuren. Het
vierde spel was een echte ‘ESTAFETTERACE’ met steppen, skilopen en ‘vliegende’ tapijten. Het 5e en laatste spel
‘BOOTJE VAREN’ was weer in het water en vereiste korfbaltalent en hardlooptalent in rubberen laarzen (te water).
Het was druk en gezellig, en de zeskampbeker werd uiteindelijk gewonnen met een gedeelde 1e plaats door ploeg
Dijkema en ploeg Harms. Alle kinderen kregen van Henk en Marijke Ubels (van het zwembad) allemaal nog een
mooi T-shirt.
In het Holthuys werd er gesjoeld en het ging er gezellig maar serieus aan
toe. Tiny Mulder van ploeg Dijkema was uitgevallen en Henk Bossink
viel voor haar in, met het idee dat sjoelen net biljarten was (?!). Volgens
zijn vriendin Jannie Renses deed hij het best goed voor een amateur.
Ploeg Posthouwer had veel geoefend, maar ploeg Boersma was
uiteindelijk winnaar (mede) dankzij Aaltje Mulder met de hoogste score
(693 punten).
De Grutter startte hun Sport- en Spelwoensdag met klaverjassen voor 55+
en vrije deelname georganiseerd door Evert Schuck. Egbert en Aaltje
Klinkhamer van ploeg Dijkema speelden de sterren van de hemel en de
mannen van ploeg Boersma (Hendrik Thalens en Henk v.d. Kloo) dachten
dat ze stiekem in training waren geweest. Ze deden het, zeiden ze zelf, om
indruk te maken op hun nieuwe ploeg. Dit is gelukt want ze werden samen
met Aly Kleef en Wilma Weggers 1e. Vrije deelname was ook erg gezellig
en werd gewonnen door Hennie Bazuin. 2e werd Jan Hamhuis. Dini
Hilbolling had haar dag niet en ging naar huis met de poedelprijs.
De playbackshow, dè avond van de week! Propvol was de zaal, geweldig!
We zijn trots op onze dorpsgenoten en hun massale opkomst! Bedankt!!
Bij de mini’s werd ploeg Harms eerste met een prachtig nummer uit de musical
de Lion King. Daarna kwam de jeugd. De jury had het voor de tweede maal
zwaar want het niveau was weer hoog. Ploeg Hamstra werd hier 1e met The Party
Squad ‘dat is die shit’ (enkele normaal gesproken bleekneusjes zagen wel erg
zwart!). Toen de volwassenen. Nieuwe jury, zelfde probleem…. Jureren op hoog
niveau. Uiteindelijk won ploeg Dijkema met ‘the candyman’ van Christina
Aquillera. En als klapper op de vuurpijl de ploegleiders. Oh wat waren ze
allemaal goed. Maar er kan er maar één de winnar zijn. En de winnaar was ploeg
Harms met ‘als je nou niet springt’ van de G-boys (springen Elhard!).
Het feest ging nog de hele avond door. Er werd veel gelachen, gedanst en gedronken. Weer zo’n gezellige avond.

De stand na de woensdag:
Mini-Zeskamp
Klaverjassen (55+)
Sjoelen
Playback mini's
Playback 13 t/m 16 jaar
Playback 17 jaar en ouder
Playback ploegleiding
Tussenstand woensdag
Plaats

Boersma Dijkema Hamstra Harms
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Programma donderdag:
09:00 uur Tennis (Tennisbanen)
13:00 uur Dorpsomloop (hele dorp)
16:30 uur Brinkloop (de Brink)
19:00 uur Darten (café d’Anner Oele)
20:00 uur Bridge (café de Grutter)
20:00 uur Klaverjassen (café de Grutter)

Kregel Posthouwer
1
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4

Programma vrijdag:
09:00 uur Vissen (de Haven)
12:00 uur Voetbal (sportvelden)
17:30 uur Fietsoriënteringsrit (café de Grutter)

Mededelingen:
 Even wat info voor het darten:
o de jongste categorie gooit 201 enkel uit, best of 3
o de middelste categorie gooit 301 dubbel uit, best of 3
o de oudste categorie gooit 301 dubbel uit, best of 3
Wist u dat:
 Antje Kamping vandaag jarig is
 René, Martin en Jacob in het sportcafé een 2e frikadellentest hebben gedaan, e zij een stok van Henk een 7
gaven en zijn saus een 6
 René de volgende morgen naar de tandarts moest
 Bert Bolhuis, Anita niet kon vinden bij de mini-zeskamp omdat ze tussen de kinderen stond
 Bartho Fidder al 40 jaar lang elke ochtend gaat zwemmen in het zwembad (tijdens het seizoen)
 Ploeg Kregel voor dit unieke nummer, van de ROSE BRIEF, een hele leuke prijs heeft bedacht
 Commissie Dorpsbelangen weer een nieuwe “Weet je wat” heeft; nl. walk on . . . .
 Wij ons wel af gaan vragen waarom dit niet in het Nederlands kan (of Drents)
 De playbackacts van ploeg Posthouwer te zien zijn op Youtube
 Ina Kirchhoff voor de ploeg zalmroze was
 Jeanet Arends de nieuwe teletubbie is; “schoorsteen tubbie”
 Gerda Kors kookte voor Jan Oostland en hij vooral de lange vingers lekker vond
 De jury dronken werd van de snelle bediening
 Henk Pauwels ons als pers ook wil laten playbacken (sorry Henk, geen tijd!)
 Sarah en Ben de prachtige vrouwelijke benen van Alex en Jacob hebben gesponsord
 Erik Posthouwer extensions in zijn haar had om meer op Gerard Joling te lijken
 Dat Sander Roos opnieuw verliefd werd toen hij Margreet zag playbacken
 Roland Kregel Henk en Jeanet belde met de mededeling dat ze nu al willen gaan buikglijden op gezeefde
satésaus

Wil je iets doorgeven, zoek ons dan op of mail naar pers@sportenspelweek.nl. De tekeningen worden
gemaakt door Bé Hegen, typmiep en digipers is Jan Berends.
Annet en Chantal.

