
 

 

 

 

 

 

 

 

Annen, donderdag 21 mei 

Hallo Anneroelegies, 

 

Woensdag de derde dag van de Sport- en Spelweek was een prachtige dag. Het 

zonnetje scheen voluit en de mini-zeskamp was een groot succes. Het begon om 

12:00 uur in het zwembad ‘de Borghoorns’. Commissie Dorpsbelangen had 

weer 5 spannende spellen bedacht en de kinderen gingen sportief in de weer. Er 

werd met bekertjes water een hindernisbaan gelopen, met kruiwagens geracet, 

gekorfbald, zwembanden en duikringen vlogen over de baan en een tapijt moest 

aan de loop. Ook werd er gedoken en gezwommen. Alle kinderen maakten 

zoveel lawaai als ze konden voor hun ploeg. Op het speelveld stond een wel 

hele grote opblaasuil (een mega Anneroel). Aan het einde van de spellen besloten de kinderen van ploeg 

Klunder dat hun ploegleiding ook wel te water kon en gooiden ze Michiel, Jan en Hillechien in het koude bad. 

Jeanet Arends volgde en toen moest ook Gea Hamstra het ontzien. Net toen Gea kopje onder ging werd de 

uitslag omgeroepen en ze had in eerste instantie dan ook niet door dat haar ploeg de winnaar was. Uiteindelijk 

nam een kletsnatte maar hele trotse Gea samen met José,  Ronald en een heleboel 

luid juichende kinderen de mini-zeskampbeker in ontvangst en maakten ze nog 

een ere ronde over het veld. In het Holthuys was sjoelen voor zowel de zeskamp 

ploegen als de vrije deelname. Het was erg gezellig in het Holthuys, maar er werd 

vooral ook heel serieus gesjoeld. Ploeg Klunder was dankzij Ditie Houwing, 

Grietje Pieters, Aaltje Mulder en Harmpje Niemeyer uiteindelijk de winnaar. Bij 

het sjoelen vrije deelname was Martha Tijks 2
e
 met 445 punten en ook hier won 

Grietje Pieters met 446 punten. In de pauze van het sjoelen werd iedereen buiten 

op het terras toegezongen door de Anner Zangoelen. Zij zongen enkele 

mooie en gezellige nummers. In de Grutter had Evert Schnuck het 

klaverjassen georganiseerd. Het was erg gezellig, jarige Wijmie 

speelde gewoon mee voor ploeg Kregel. Henk van de Kloo vond dat je 

met een jonge aas extra punten kon verdienen, helaas ging dit niet 

door. Dankzij het geweldige spel van Anno Ottens, Trijnie en Albert 

Oosten en Geertje ten Berge werd ploeg Posthouwer 1
e
. Er was ook 

klaverjassen vrije deelname. Hier eindigde Abel de Jong op de 2
e
 

plaats en werd Hendrik Pot 1
e
. 

En toen werd het avond, de grote feestavond van Annen, de playbackshow. Tim Greving presenteerde de avond 

en werd er begonnen met de mini’s. Iedereen zag er zo leuk uit en er werd zo 

goed geplaybackt dat de jury het er erg moeilijk mee had. Ploeg Klunder eindigde 

met de meeste punten dankzij een spetterend Grease, vetkuiven, leren jasjes, 

cheerleaders & pink lady’s! Na de mini’s kwam de jeugd. Er werd prachtig 

gedanst, gebreackdanced en gesprongen. Ook hier had de jury het zwaar. Joyce 

Hahnenberg als Beyoncé en haar dansers, met het nummer crazy in love bracht 

uiteindelijk de 1
e
 plaats voor ploeg Kors. Het playbacken voor volwassenen was 

ook dit jaar weer van hoog niveau, maar ploeg Arends versloeg de rest met hun 

wel heel humoristische act van de Muppetshow met Copacabana. Toen verraste de Commissie Dorpsbelangen 

ons met een optreden van Ron, Martin en Tim als de Toppers! (Top hoor heren!) Als laatste de ploegleiders met 

de ludieke playbackshow. Het was zeker weer ludiek en er werd erg om gelachen. Ploeg Kregel die hun 

boodschappen Bie de Lidl deed bleek de leukste en zij wonnen. Het feest was echter nog lang niet afgelopen en 

we gingen nog door tot in de late uurtjes. . . . 

 



Mededelingen: 

 Het Holthuys organiseert zaterdag 13 juni een zomermarkt van 10:00 tot 16:00 uur, met o.a. een braderie, 

oude ambachten en rommelmarkt. Voor deze markt vraagt het Holthuys rommelmarktspullen, inbreng vanaf 

woensdag 13 mei bij de receptie tijdens kantooruren 

 Wil iedereen die vandaag foto’s maakt van het Dorpsomloopspel, contact opnemen met Jan Berends via 

onze site, zodat deze foto’s geplaatst kunnen worden op de website 

 Ploeg Kregel zoekt met spoed een conducteurspetje en bordje voor Ype Tol, in te leveren bij Anita 

 Het buurtfeest van ploeg Klunder is zondag 28 juni. 

 

Uitslagen van woensdag: 

 Arends Hamstra Klunder Kors Kregel Posthouwer 

Mini-Zeskamp 3 6 2 5 1 4 

Klaverjassen (55+) 2 3 4 1 5 6 

Sjoelen 2 3 6 1 4 5 

Playback mini's 2 5 6 4 2 2 

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

Playback 17 jaar en ouder 6 4 1 5 2 3 

Playback ploegleiding 1 4 5 2 6 3 

Tussenstand woensdag 50 69.5 55 51 49 61.5 

Plaats 5 1 3 4 6 2 

Programma donderdag 21 mei Programma vrijdag 22 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) 

Wist U dat: 

 Gijs Bijmolen vandaag jarig is 

 de groene container vrijdag bij de weg moet 

 Ronald Zoetebier en Jannes Kuipers van radio Annen dolenthousiast een verzoekje draaiden voor de 87 

jarige Riekie Stiekema uit het Holthuys 

 dit uiteindelijk een grap bleek van collega dj Ruud Diemer 

 Sander Tilman het ploeg Arends logo heeft ontworpen 

 de playbackgroep van Arends, Josta van Riel en Jeanette Ramaker heel erg bedankt voor de geweldige inzet 

 Jan en Jantje Pokpen een verrassing in hun tuin vonden 

 Roland van Faunaland zijn personeel netjes helpt met oversteken 

 er een geboortegolf is in het dierenparkje van ’t Holthuys 

 de “mega-uil” van ploeg Kregel, mede mogelijk is gemaakt door Air Events 

 ploeg Kregel, Jan wil bedanken, en die weet wel waarvoor 

 Ep de Jonge weer thuis is, en iedereen wil bedanken voor alle steun en kaartjes 

 ploeg Arends het met een “paal van 8 meter doet” 

 het personeel van het Holthuys al lang op de hoogte was van de act van ploeg Kregel 

 dit vast niet de bedoeling was geweest 

 het personeel trouwens de kleur roze erg mooi vindt en dat zij hun shirts graag willen lenen voor hun 

volleybaltoernooi 

 de huisgenoten van Roelien Boelens (helemaal uit Heemstede) zich afvragen waarom er een bushokje op de 

tribune staat 

 Anneke en Lianne Greving enorm worden bedankt door de Toppers en hun band 

 ploeg Klunder AAS-promo wil bendanken voor het schenken van de paraplu’s 

 Evelien Wieland gistermorgen zonder trouwring wakker werd 

 Karin Tiggelaar niet eens door haar moeder werd herkend 

 Henk Kuipers het verschil tussen klaverjassen en biljarten niet weet 

 

Annet en Chantal. 


