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Donkere wolken boven minizeskamp
Donkere wolken boven Annen, dat ziet er niet best uit, maar dat mag
de pret niet drukken. Op naar de brink voor de mini- 6 kamp, versierde
tenten van alle ploegen.
Het 1ste spel is het Hockeyspel: de kinderen moesten hockeyen over
het parcours. Ze moesten een bal meenemen en in een ton leggen,
aansluitend moesten zij de ballen in de korf gooien. Bij Ploeg Veltink
gooiden de kinderen erg veel ballen in het netje. Het 2de spel was een
Curlingspel, het begon toen enorm te regenen, maar de kinderen
hadden ondanks de regen veel plezier. Tom Schuiling was jarig en
omdat het toch regende had Henk Buutkamp bedacht om samen een
liedje voor Tom te zingen. Daarna scheen de zon weer. Het 3de spel
Triatlon, 4de spel Tafeltennis evenwichtspel , 5de spel Olympisch
EHBO spel. Hierbij moesten de kinderen op een brancard en ze
moesten ook steppen. Deze steppen werden gesponsord door Breeland, erg leuk spel om te zien. Alle kinderen kregen een zakje chips
mee naar huis, aangeboden door Stadman. De uiteindelijke winnaar
van de mini 6 kamp is Ploeg Veltink , ze gingen met een mooie beker
naar huis.
Klaverjassen
Om 13.00 uur begon het klaverjassen bij café de Grutter, dit onder
leiding van Sjaak Mes. Hierbij waren er 14 vrije deelname kandidaten. Hierbij won Jan Hoving 7081 met punten, laatste was Jantje Meyering met 5136 punten. Ons motto: meedoen is belangrijker dan winnen. De winnaar van het klaverjassen was Ploeg de Jong, maar de
PLOEGLEIDING was er NIET om hen te feliciteren. Hebben ze eindelijk 6 punten gehaald, waar waren ze !!!!!!!!
Sjoelen
Aansluitend om 13.30 uur was er sjoelen in het Holthuys, daar was de
temperatuur wel goed. Na 3 bakken sjoelen was er een pauze en kon
men genieten van de Annerzang(sj)oelen. Bij de vrije deelname is
eerste Jantje Hulshof en 2de was Kinnie Fidder, ze waren zowel bij
vrije deelname en voor ploeg de allerbesten,
Ploeg Veltink ging met 6 punten naar huis.
Playback (small)
Na afloop moest ieder naar de smickadressen,
patatje eten en voorbereiden voor de playback. Om 18.00 uur werd het al druk in de
sporthal, beveiliging aanwezig en binnen zag
het er weer erg gezellig uit. De playback voor
















Bennie Haayer iedereen bedankt voor de
kaartjes en berichten tijdens zijn revalidatie
Yvonne Nieborg zo goed handbalde door
5 teentjes knoflook die in de pastasaus zat
van haar schoonmoeder, dit leverde 2
doelpunten op voor Ploeg Greving
Het dorpshuis met ingang van volgende
week een workshop stijldansen geeft voor
beginners, www.dorpshuisannen.nl en
activiteiten@dorpshuisannen.nl
Dat Tamara (van Ramon) niet weet dat
Wiegert een voornaam is.
Kleine Luuk Ottens zijn vrachtwagentheorie-examen heeft gehaald
Lisanne Buutkamp als klein meisje bij Janny en Gea meedeed bij de mini 6 kamp
en ze er nu staat als ploegleiding
A.s. vrijdag bij de Haven het sponsorcontract van de Rabobank voor 3 jaar wordt
ondertekend
Er met de playback 400 deelnemers waren
Alle playback nummers op film wordt gezet, Diann Scheper dit nu uit handen
moest geven nu ze zelf in de ploegleiding
zit.
Jan en Wijmie Efdee opa en oma worden
Roelie Dijkema haar drankje vanaf de tribune met een emmertje naar boven trok
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de mini’s werd gepresenteerd door Rudy Diemer.
De jury zat al klaar achter de tafel om goed de
playback nummers te kunnen beoordelen. Er
moest nog wel gezongen worden, want Rudy was
jarig. Gefeliciteerd.
Ploeg Wijnbergen met de Blues Brothers:
“Everybody needs somebody”.Er waren bij deze
ploeg ook erg veel kleine kinderen bij, erg leuk.
Ploeg Arends met Asteroids Galaxy tour: “The
Golden Age”. Ook hier deden weer erg kleintjes
mee, geweldig. Zo jong en nog geen plankenkoorts. Ploeg Kuipers deed Ketnet met “Move”
tegen pesten met maar liefst 44 kinderen op het
podium. Ook hier waren weer erg veel kleintjes bij,
prachtig hoor. Ploeg Greving met Nayer ft Pitbull,
“Suevemente”. Een leuk zomers nummer. Ploeg
de Jong met Junior songfestival 2010: “Yeah,
yeah”.16 kinderen op het podium met een erg vrolijk nummer. Ploeg Veltink met Boney M, “Daddy
Cool”. Kippenvel al alleen bij het zien van de kinderen en dan is de muziek nog niet eens begonnen,
prachtig, geweldig, dit moet je gezien hebben. De
uitslag: 1ste Veltink, 2de Arends, 3de Wijnbergen, 4
tot en met 6 allemaal 3 punten: De Jong, Greving
en Kuipers.
Play back (medium)
Dan naar de jeugd 13 tot en met 16 jaar. Ploeg
Veltink: Christina Aquillera met Lady Marmelade.
Een act met gewaagde kleding, Moulin Rouge.
Ploeg Wijnbergen: Aretha Franklin, Think. Een
optreden met 9 personen er werd zelfs nog reclame gemaakt voor het Sport Cafe. Omdat het geluid
ook bij Ploeg Wijnbergen niet goed was, mochten

zij dit over doen. Ploeg Arends: Jackson 5, Remix. Na een paar
tellen was er iets met het geluid, moesten weer opnieuw opstarten. Na 2x mis, ging het gelukkig goed. Een prachtige act. Ploeg
Kuipers: Miley Cyrus, Party in the USA. 9 mooie meiden die
alles zelf hebben bedacht. Mooi nummer. Ploeg Greving: Bruno
Mars, Lazy Song. Een erg grappig nummer met veel variatie.
Ploeg de Jong:Tina Turner, Simply the best. Kevin Pauwels was
omgebouwd tot een vrouw Tina Turner. UItslag: 1ste Kuipers, 2de
Veltink, 3e Arends, 4e Greving, 5de Wijnbergen, 6de de Jong.
Play back (large)
Dan op naar de volwassenen. Ploeg de Jong: Spaanse Schaep,
Er is toe. Een hele grote tafel met allerlei lekkere toe dingen erop. Zelfs gezichten kwamen uit de de tafel. Heeeel mooi. Ploeg
Veltink: Ike en Tina Turner, Proud Mary. 5 dames en 4 mannen
in prachtige kleding. Het spetterde ervan af. Ploeg Wijnbergen:
Robbie Williams, Let me entertain you. Spetterend optreden van
ploeg Wijnbergen. Ploeg Arends: The Voca People, The Vocal
Group. Deze mensen kwamen van een ander planeet, ze kwamen zeker niet uit Annen. Goede uitvoering. Ploeg Kuipers:
Aqua, Barbie girl. 4 mooie aantrekkelijke meiden met 2 mannen
die een party wilden met elkaar. Ploeg Greving: Beyonce ft The
Contours, Work it out, do you love me.Erg leuke, de meiden hadden tussentijds ook nog weer andere kleding aan. Goed hoor.
1ste de Jong, 2de Greving, 3de Arends, 4de Wijnbergen, 5de Kuipers,
6de Veltink. Ploeg de Jong alweer 6 punten.
Play back (XL)
Na een lange avond kon er worden begonnen met de ploegleiders om 22.57 uur. Ploeg Greving: Guus Meeuwis, ‘t Dondert
en ’t bliksemt. Het eerste deel dacht je, wat moet dit worden,
maar daarna kwam de bekende tekst. Ploeg de Jong: Alle 13
Jaanke, witte eend. Een geweldige act, publiek zong mee met de
moeilijke tekst. Ploeg Veltink: Rob de Nijs, Medley Rob de Nijs.
Tja wat moet je zeggen na zo’n act. Spectaculair en erg goed.
Ploeg Wijnbergen: One two trio, Supergave tijd. Een schooltje
met bankjes en leesplankjes, ook erg mooi. Voor de jury vreselijk
moeilijk. Ploeg Arends: Country Medley met 5 verschillende
nummers. Een saloon op het podium, een erg leuke medley. Ze
moesten zich nog een aantal keren omkleden. Ploeg Kuipers:
Sexy Rinus Mix, Romona op de scooter. Een scooter op het podium met een geweldig act. Erg ludiek. Vreselijk moeilijk om de
punten te verdelen. Een bomvolle sporthal wachten op de uitslag van de ploegleiders, spannenddddddd…..1ste Kuipers, 2de
Greving, 3de Veltink, 4de Arends, 5de en 6de Wijnbergen en de
Jong. Het was een fantastische avond.
WIE ZIJN ER JARIG OP 17 MEI
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Niels Boer (14 jaar, geboren tijdens S&S-week), Antje Kamping
(46), Evert Boersma (41), Marijke Mulder (10), Maxima (41),
Kevin Tolner (14)
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