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SPORT & SPELWEEK

WIST U

MOI ANNEROELEN,
Een goed begun is 't halve wark, moar die aandere helft, doar komt 't op an.
Woensdag. Op naar de mini 6kamp. Prachtig weer, de kinderen allemaal vrolijk.
Henk Buutkamp opende de zeskamp, in totaal waren er 5 spelletjes.
Korfbal Spel > ze moesten over een over een wipwap lopen met een bal in de kruiwagen en uit eindelijk zoveel mogelijk ballen in een korf met zak gooien.
Brancard spel > hierbij moest 1 kind op een brancard puzzelstukjes overbrengen
en de puzzel in elkaar zetten.
Loods Spel > hier kwam een jutezak, een skippybal en een blinddoek aan te pas.
De kinderen moesten 10 tennisballen overbrengen.
Sponzen Spel > jullie raden het al, hier is water bij nodig, maar dit was geen probleem bij deze temperatuur. Ze moesten sponzen uitwringen boven een accubak.
Watervolleybal Spel > de kinderen waren verdeeld over het kleine en grote bad. Ze
moesten ballen eerst naar de kinderen aan de overkant in het water brengen. Je
kon duidelijk zien dat bij de allerkleinsten de jongens de bal alleen aan de jongens gaven en de meisjes alleen aan de meisjes.
Na het laatste spel gingen de kinderen heerlijk in het water spelen. Geweldig om te
zien hoe de kinderen genoten van deze zonnige middag. Helaas ging Seline van
der Wouw onderuit en liep hierbij veel schaafwonden op.
Verder een zeer geslaagde middag.
Een 4 tal mannen zat heerlijk bij het zwembad waarschijnlijk naar de kinderen te
kijken, maar er liepen ook mooie moeders rond. Het was of de mannen op de boulevard zaten.
En er was natuurlijk een Ploeg die met de beker naar huis ging, dat was Ploeg
Wijnbergen. Top hoor.
Bij de Grutter begon om 13.00 uur het klaverjassen. De heer Brouwer van Ploeg
Greving zat keurig te wachten bij Jan Boers, snel naar de Grutter en toch op tijd
voordat de kaarten geschud waren.
Er waren 12 personen voor vrije deelname bij het kaarten. Lutina Marissen werd
nog gebeld of ze mee wilde doen en ging er ook nog met een prijs vandoor. Ze had
een hoge score van 2113 punten samen met Gerrit van Bruggen. Ze kregen allemaal een vleesprijs.
Voor de ploegen moest er uiteraard ook gekaart worden. Dat ging niet om de vleesprijzen, maar om de punten. Ploeg Veltink kreeg 6 punten en Ploeg Wijnbergen 1
punt.

...

Zaterdag de containers bij de
straat mogen
Wij (ploegleden, commissie en de
pers) Will en Kina van het Sportcafé enorm bedanken voor de heerlijke stamppot.
Er op 8 en 15 juni een open avond
voor recreanten volleybal dames
is. Kom eens een training meedraaien.
Ploeg de Jong op zoek is naar hun
rode lantaarn, ze hebben de hem
ergens laten slingeren.
Indien iemand de rode lantaarn
vindt, kan men zich melden bij de
Pers.
Ronald Zoetebier een nieuw shirt
heeft gekregen. De voorkant is
Roze en de achterkant Rood en nu
maar afwachten waar hij strandt.
De Pers weet het wel al.
René Pol aan het dansen was met
Roelie Dijkema, maar ze moeten
nog wel wat vaker oefenen.
Ploeg Greving mister hunter van
BOY RENT wil bedanken voor het
lekkere eten.
De mail met de tekst van dit bulletin nog ergens door de Anner sport
&spellucht zweeft.
De pers daarom in alle vroegte
koffie heeft gedronken.
Albert (druk en distributie) bedankt
wordt voor zijn geduld!
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WIE ZIJN ER JARIG

Sjoelen. Annemiek Visser opende het onderdeel.
Voordat ze konden beginnen moesten alle deelnemers de keeltjes smeren om een
verjaardagsliedje te zingen voor José Borg.
Andreas van der Tuuk deed voor de allereerste keer mee bij de Sport en Spel voor
Ploeg Borg. Ik denk dat Andreas (81 jaar) toch thuis heeft geoefend hoor.

Arjan Greving
Jan Hoenderken
Martin Kamping
Bas Wijnbergen
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P RO GR A M MA V RI J DAG 3 J UN I

09.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

09.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur

Tennis
Dorpsomloop
Brinkloop
Dorpsomloop eindspel
Darten
Klaverjassen < 55

Tennisbaan
Dorp
Brink
Brink
De Grutter

Vissen
Jeu de Boules
Streetveldvoetbal
Voetbal

De Haven
voor Sporthal
voor Sporthal
Sportpark
-15)

In de pauze werd er gezongen door de Anner zangoelen.
De hoogste score bij het sjoelen werd gehaald door Jan Popken met 140 punten.
Bij mevrouw van der Kamp, Ploeg Greving ging het ietsje mis: ze gooide haar
sjoelbrik over haar eigen bak naar de sjoelbak van Ploeg Wijnbergen. Een mooie
manier om iemand af te leiden.
Jantje Hulshof had een hoge totale score van 714 punten en de winnaar van deze
middag was Ploeg Wijnbergen.
Bij de vrije deelname deden er 12 mensen mee. De winnaar was Aaltje Mulder,
tweede werd Kinie Mulder.
Voor 18.00 uur begon het in de sporthal al behoorlijk vol te lopen, mensen die al
vroeg een mooie plek vooraan willen hebben wilden wel wachten voor de toch oh
zo spectaculaire play back avond.
Ploeg Borg mocht beginnen met de eerste play back. Ze deden het Fuksia, als ik
een HEKS was. Ze waren met 34 kinderen, prachtige kleding en een geweldige
play back.
Ploeg Veltink: Medley van Queen, 5 nummers achter elkaar. Hier deden erg veel
kinderen aan mee. Freddie Mecury was echt live aanwezig. Het publiek was zo
geweldig enthousiast, iedereen de handen in de lucht, bij het nummer We Will
Rock You.
Ploeg de Jong: deed de play back geweldig. Ze moesten al heel vroeg optreden.
Ze hebben in hun wijk weinig jonge mensen, dus vol aan de bak. Prachtig hoor.
Ploeg Arends: High scool musical. All for one.
Hier deden ook weer veel kinderen aan mee, het lijkt of alle mensen in Annen
graag aan de play back mee willen doen.
Ploeg Greving: Allemaal stripfiguren op het podium, Winney de Pooh, Mickey en
Minny Mouse en een Assepoester. Een swingend nummer.
Ploeg Wijnbergen: Elvis Presley en Jail house rock. Een schitterende uitvoering,
prachtige kleding.
Ja en toen kwam het moment dat de kinderen nagelbijtend op de uitslag van de
jury moesten wachten. De jury zal het heel erg moeilijk hebben met deze geweldige acts. Dit is de uitslag van de mini´s: Ploeg Veltink, Wijnbergen, Borg.
Gedeelde vierde plaats Ploeg de Jong, Arends en Greving.
Direct na de mini`s kon de jeugd zich voorbereiden op hun ingestudeerde acts.
Jeugd 12 t/m 16 jaar:
Ploeg Wijnbergen: 8 mooie meiden in zwarte korte broekjes en een wit gilletje.
Daarbij nog een jongen midden tussen de meiden.
Ploeg Borg: Grote groep jeugd, veel meiden en 3 jongens met een goed dansgehalte, erg leuk.
Ploeg Veltink: Living on a prayer (Bon Jovi) 3 jongens gekleed in zwarte lange
jassen en 7 meiden.
Ploeg de Jong: Kevin Pauwels doet deze play back alleen. Hij heeft gisteren zijn
enkel gebroken en zijn been is nu gespalkt. Het nummer dat hij wilde doen was
Tina Turner, maar dat kon nu niet meer. Toen dacht hij dan doe ik maar Koos Alpodium. Knap hoor.

U I T S L A G E N E N S TA N D
Mini-Zeskamp
Klaverjassen (55+)
Sjoelen
Playback mini's
Playback 13 t/m 16
Playback 17 +
Playback ploegleiding
Tussenstand
woensdag
Plaats

Ploeg Arends: Hairspray (You can stop
the beat). 2 jongens met 9 meiden, kleurige kleren aan en een swingend nummer.
Ploeg Greving: Pussycat Girls
Zwart is in de mode, deze groep had ook
zwarte kleding aan. Deze jeugd was met
5 meiden en 1 jongen.
Hierna ging de jury weer in beraad voor
de punten en dit is de uitslag
Ploeg Veltink is eerste geworden.
Het is nog lang niet afgelopen, nu mogen de volwassenen
Ploeg Greving ging als eerste met het
nummer Base Balls Umbrella
Een prachtig kleurrijk swingend nummer.
Publiek was erg enthousiast.
Ploeg Wijnbergen: had een groep van
5 meiden en 3 jongens, geweldige act.
Ploeg Borg kwam me teen medly, country groep. Grote groep, erg leuk.
Ploeg Veltink: Een Tiroolse play back
nummer, oh oh Tirol.Tiroolse jurkjes aan
en uiteraard mag er een bar niet ontbreken.
Ploeg de Jong had een selectie van 40
jaar play back. Erg leuke nummers verwerkt. Een schitterende pink panter als
decorstuk.
Ploeg Arends:
Deed Car Wash met Christina Aguilera.
Een halve auto, een groene kleur uiteraard op het podium met vrolijke kleurige overalls, al rolschaatsend over het
podium.
Daarna kijken wat de jury hiervan kan
maken. Het is erg warm in de sporthal,
maar als je ook nog in de jury zit, is het
helemaal zweten. Dit is het geworden
Ploeg Greving kwam als eerste uit de
bus.
Er waren heel veel, maar dan ook heel
veel mensen in de sporthal, iedereen
was in de feeststemming. Er werd in de
pauze goede feestmuziek gedraaid.
Daarna is het grote gebeuren voor de
ploegleiders, het publiek kijkt hier erg
naar uit, maar of dit ook voor alle ploegleiders geldt?
Ploeg Greving won, morgen leest u hoe.
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