
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, donderdag 1 mei 2008 

Goeie moggel allemaal, 

 

Hebben we nog wat stem over? Heeft het lichaam wel wat rust gehad? Want we zijn nog maar op de helft hè?! 

Wat hadden we mazzel woensdagmiddag. De weergoden waren ons goed gezind. De mini-zeskamp was een 

groot succes. Koningin Timatrix kondigde alle spelletjes aan. Er waren 

ontzettend veel energieke en sportieve kinderen op de Brink te vinden. 

Allemaal natuurlijk in de kleur van hun buurt, zodat het een kleurrijk geheel 

was. Het thema van de mini-zeskamp was dit jaar koninklijk. De Commissie 

Dorpsbelangen had dan ook allemaal koninklijke spellen bedacht. Onder luid 

gejuich van de supporters werden koninklijke capriolen uitgevoerd. Het was 

een spannende mini-zeskamp, uiteindelijk wonnen de mini’s van ploeg Kors. 

Een trotse René Kors mocht de mini-zeskampbeker in ontvangst nemen. 

Na de mini-zeskamp volgde het koninginnemiddag programma van de 

vrienden van oranje, met duo Plee in Pinda. Zij lieten de kinderen swingen en 

zingen op de Brink. Het was een gezellige middag. 

Om 1 uur begon in café de Grutter het klaverjassen. Ook hier zat de 

sfeer er goed in, de klaverjassers hadden er zin in. Piet Walland liep te 

mopperen dat vier boeren in het spel eigenlijk te weinig was, hij kon 

wel een vijfde gebruiken. Bertus Mulder speelde de hele middag al 

mooie potjes, en samen met Henk v.d. Kloo, Jan van Egmond en 

Fennie Talens wonnen zij voor ploeg Klunder. Dit tot verbazing van 

Fennie. Er was ook klaverjassen vrije deelname met 12 spelers. Hierbij 

werd Dina Haddering 1
e
 en Dina Hilbolling 2

e
. 

Intussen was het sjoelen in het Holthuys ook van start gegaan. Het was er mooi oranje 

versierd en ook liepen alle dames met een oranje boa om. Deze boa veerde echter uit 

zodat de dames zich als kippen in de rui voelden. Het was erg gezellig in het 

Holthuys mede dankzij enkele prachtige optredens door de Anner Zangoelen. Wilma 

Houwing kwam zoals elk jaar haar ploeg Klunder aanmoedigen en dit heeft geholpen 

want Ploeg Klunder werd 1
e
. Toen even rusten, even eten, en op naar de 

playbackshow. 

We begonnen zoals gewoonlijk met de mini’s. Ze zagen er allemaal prachtig uit en hadden leuke nummers 

ingestudeerd. Ploeg Dijkema bleek uiteindelijk de winnaar met het nummer ‘I believe’ met Sem Duyn als 

leadzangeres en stoere dansacts. Toen de midi’s met ook hier weer prachtige kostuums en gave nummers. De 

dames en heren van ploeg Posthouwer gingen er hier met titel vandoor dankzij een spetterend optreden van 

Jennifer Lopez met het nummer ‘Let’s get loud’! Na de midi’s waren de 

volwassenen aan de beurt, veel hadden tegen de zenuwen alvast een 

consumptie genuttigd. Er volgden enkele spetterende nummers. Ploeg Kors 

won dankzij hun dreamgirls met het nummer ‘One night only’. Als laatsten 

die knotsgekke ploegleiders met hun even zo malle assistenten. Het 

humorgehalte lag erg hoog maar ploeg Hamstra was uiteindelijk de leukste 

met het nummer ‘blikbier, you are beautiful’. 

Het moet zwaar zijn geweest voor de jury want bij alle onderdelen lag het 

niveau erg hoog. Na de playbackshow begon het swingen en we gingen nog tot in de late uurtjes door…. 

 



 

 

Uitslagen van woensdag: 

 Dijkema Hamstra Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Mini-Zeskamp 5 4 3 6 1 2 

Klaverjassen (55+) 4 1 6 2 5 3 

Sjoelen 1 3 6 4 5 2 

Playback mini's 6 2 4 2 2 5 

Playback 13 t/m 16 jaar 3 2 4 5 1 6 

Playback 17 jaar en ouder 2 5 3 6 1 4 

Playback ploegleiding 3 6 1 4 2 5 

Tussenstand woensdag 54.5 52 53.5 65 45.5 65.5 

Plaats 3 5 4 2 6 1 

 

Programma donderdag 1 mei Programma vrijdag 2 mei 

09:00 uur 

13:00 uur 

16:30 uur 

19:00 uur 

20:00 uur 

Tennis (Tennisbanen) 

Dorpsomloop (Dorp) 

Brinkloop (De Brink) 

Darten (Café d'Anner Oele) 

Klaverjassen (Café de Grutter) 

09:00 uur 

12:00 uur 

17:30 uur 

Vissen (De Haven) 

Voetbal (Sportpark "de Hofakkers") 

Fietsoriënteringsrit (Café de Grutter) 

 

Mededelingen: 

 De oorkondes van de kinderen van ploeg Posthouwer liggen in de bulletinbak bij de fam. Marissen, ook 

de gevonden voorwerpen zijn hier te vinden 

 Vrijdag na de voetbalfinale rond 16:30 uur, wordt door de KNVB de kampioensschaal uitgereikt aan 

Annen 1 

 

Wist u dat: 

 het netwerk van Radio Annen er gisteren uitlag. Mocht dit vandaag nog zo zijn; http://server-

radioannen.nl 

 Johan Gruber € 75 uitlooft voor de tip over het roze hek 

 wij weten wie het gedaan heeft, maar dit bedrag te laag vinden 

 het traditionele scheren van de schapen in het dierenparkje achter het Holthuys vandaag niet doorgaat, 

omdat de schapen het ’s nachts nog te koud vinden 

 het koningshuis gisteren erg ‘Kregel-gezind’ was 

 dit volgens Roland ook heel veel geld heeft gekost 

 Tineke Zwiers het gevoel heeft, dat ze nergens bij hoort 

 Fennie Talens haar eierballen vangt! 

 Kinderdagverblijf Ieniemienie en klussenbedrijf J.R. Kuipers dit jaar ook sponsor zijn 

 Geert Harms dit jaar last heeft van een ‘afkickjaar’ 

 Mina Stadman heel mooi solo zingt 

 Ad Duijn heeeel trots is 

 wij heel trots op Tim Greving zijn…. 

 Arthus op zoek is naar een krijtbordje voor jan Hamstra 

 Jan Oostland de jury van hun natje voorzag 

 onze digipers gisteren zo’n 1000 foto’s heeft gemaakt, en deze al op de site staan 

 als Jan-Jelte Roossien een groene fiets voor de deur vindt, dan graag de binnen- en buitenband repareren 

 Yde, Michel en Jarno zichzelf erg spannend vinden 

 Hans Sauers, Sika Ackerman de mooiste vrouw van Annen vindt 

 

Wil je iets doorgeven, zoek ons dan op of mail naar pers@sportenspelweek.nl. De tekeningen worden gemaakt 

door Bé Hegen, digipers is Jan Berends. 

 

  Annet en Chantal. 

 

http://server-radioannen.nl/
http://server-radioannen.nl/
mailto:pers@sportenspelweek.nl

