
DONDERDAG 9 MEI  2013,  NUMMER  4 

PROGRAMMA DONDERDAG  9  MEI   

09.00 uur Tennis  Tennisbanen 
13.00 uur Dorpsomloop Dorp 

16.00 uur Dorpsomloop (eindspel) 

16.30 uur Brinkloop  De Brink   
19.00 uur Darten  Café d’Anner Oele 

20.00 uur Klaverjassen (- 55) Café de Grutter 
 

PROGRAMMA  VRI JDAG  10 MEI  

  42 

09.00 uur Vissen              De Haven 
10.45 uur Jeu de Boules             Sporthal 

10.45 uur Streetveldvoetbal             Sporthal 

12.00 uur Voetbal   Sportpark 
 Fietsoriënteringsrit  Café de Grutter 

17.30 uur 12 t/m 15 jaar 
18.00 uur 16 jaar en ouder 

18.30 uur Vrije deelname 

Taartwerpen. We zijn alweer bij de woensdagmiddag, wat gaat het snel. De weergoden zij ons goed gezind. Op de 
Brink zijn alle kinderen al klaar voor het eerste spel. Om twaalf uur gingen ze van start. Henk Buutkamp was onze 

speaker. Wat hij toch al weer heel wat jaartjes doet. Ook was RTV Drenthe aanwezig. Zij maakten opnames voor het 

leukste dorp van Drenthe. Bij het eerste spel  vlogen de taarten in het rond. Ook de ploegleiders deden nu mee, zij 
stonden aan het einde te wachten tot de laatste taart, die de kinderen naar ze toe mochten gooien. Ook hadden ze 

van de Commissie Dorpsbelangen allemaal een verjaardaghoedje op. De kinderen dachten dat er iemand jarig was. Bij 
het tweede spel moesten ze een grote bal zo ver mogelijk zien te verplaatsen, Dit moesten ze doen met allemaal klei-

ne ballen. Toen dit spel afgelopen was, lagen er wel honderd ballen op de grond. Om half drie was de minizeskamp 
afgelopen. Alles liep op rolletjes. Ploeg Bijmolen en ploeg Greving gingen met de hoofdprijs naar huis. Van beide groe-

pen komen de namen nu op de beker. Het was weer een heel gezellige en geslaagde middag. Wel vonden wij dat er 

weinig plubliek aanwezig was. Aan het weer kon het niet liggen. 
Messen, touwtjes en andere (ver)zaken.  Voorafgaand aan het klaverjassen legt Jack Mes nog even goed de re-

gels uit. Daarna krijgt Geertje ten Berge het woord. Ze vraagt aandacht voor het longfonds waar volgende week voor 
gecollecteerd wordt. Fijn dat hier ook nog de gelegenheid voor wordt gegeven. Daarna gaat het klaverjassen los. Na-

vraag leert dat er niet wordt gespeeld met het mes op tafel. Wel is er bij iedere tafel wel iemand die de touwtjes in 

handen heeft. Dit is ook vaak de teller! Hoewel de spanning best voelbaar is kunnen we stellen dat er ontspannend 
gekaart wordt. Wel valt op dat er aan de ene tafel meer gekletst wordt dan aan de andere tafel. En dat er ook nog wel 

degelijk verzaakt wordt. Voor de vrije deelname wordt er geloot. Als dan blijkt dat hiervoor 1 persoon te weinig is belt 
Jack naar huis en kan vrouwlief  Lena komen opdraven. Geweldig dat ook dit weer meteen wordt opgelost. Mevrouw 

Roossien-Koers doet ook mee aan de vrije deelname en weet veel  van het spelletje. Fijn dat we door haar worden 
bijgepraat. Er wordt op Amsterdamse wijze geklaverjast. Dit betekend voor de kenners “roem op tafel” . Mevrouw 

Roossien heeft gisteren ook meegedaan met koersballen, omdat Ramon haar dat had gevraagd. Nog nooit eerder ge-

daan en dan ook nog winnen. Geweldig, tenslotte “whats in a name”? Uiteindelijk is de vrije deelname gewonnen  
door Jantje Meijering met 7030 punten en als goede 2e Hennie Bazuin met 6778 punten. 

Sjoelen staat voor de middag in het Holthuys gepland. Wat een gezelligheid. Er staan 6 sjoelbakken opgesteld en per 
ploeg wordt een ronde gespeeld. Daarna volgt er een roulatie. Volgens ploeg Bijmolen maar goed ook.  Bij hun  eerste 

ronde moest er gespeeld worden op een  “oude, stroeve sjoelbak”. Gelukkig is het nadeel voor iedereen. Maar door 

kenners zijn we geïnformeerd dat de laatste ploeg dan een best nog wel goede gladde sjoelbak aantreft. Gelukkig ook 
goed publiek. De jeugd was ook aanwezig. Tenslotte moet Oma ook aangemoedigd worden, niet waar? We hebben 

veel mensen herkend. Ja zeker, de sjoelers en de kaarters kunnen ook koersballen! Voor het sjoelen was de hoogste 
persoonlijke score 128. Zowel voor Martha Dijk als Diti Houwing! De sjoelers van De Jong kregen zelfs Sjoerd op de 

knieën… Dit is ons nog niet gelukt!! Na de ploegenwedstijd werd Grietje Pieters bedankt voor de organisatie van dit 

gezellige evenement! Hierna de vrije deelname. De opkomst hiervan viel wel wat tegen. Er waren maar 9 deelnemers. 
We zien dit volgend jaar toch wel graag anders! De prijzen worden als 

volgt verdeeld: 1e Jantje Hulshof . Als 2e Aaltje Mulder. De vlees-
prijzen worden dan ook weer in dank aangenomen.  

Playback. De mini’s van ploeg Bijmolen moesten het spits afbijten!. 

Dat deden ze goed met een fantastische mix van ABBA. Iedere keer 

weer nieuwe kinderen!!!. 43 in totaal. Bij ploeg Scheper met Disco 

Inferno was het ook allemaal glitter. Kleurige jurkjes en zelfs 2 stoere 
boy’s met zonnebrillen op! Bij ploeg Roossien liep het niet goed met 

de muziek. Ze moesten allemaal weer af en zijn uiteindelijk als laat-
ste opgetreden. Zo spannend als  je dan nog een keer moet. Maar het 

was het wachten waard. Madonna leek elfjes om haar heen te hebben 

zo mooi en ineens komt dan Kiss met harde rockmuziek.  Bijna eng 
maar heel goed gedaan!. In ieder geval werd ploeg De Jong bij aan-

vang een warm hart toe gedragen. Ploeg Greving zette een heuse flashmob op toneel. We waanden ons op het  Cen-

 SPORT & SPELWEEK 

Kunnen er geen pijl op trekken 
Bij het darten drink ik wel een paar biertjes, maar 

daar heb ik toch nooit zóveel last 
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traal Station maar dan wel met de fiets. Ploeg Kuipers had een stoere boysband One Direction. Waarbij Bjorn de Jonge 
toch wel het aanstormend talent is voor deze ploeg. Wat een moves…Ploeg de Jong begon met een kippenhok maar het 

werd een Beestenboerderij. Wat mooi.! Dat vond de jury ook en zij hadden dan ook de eerste prijs. 

Tieners Toen de jeugd aan de beurt was, was het al tjokvol. De Jong was als eerst aan bod. Zij deden een harde rock 
band.  Bij  Ploeg Bijmolen  playbackte Gijs Boelens en Jente  Zeubering  Maroon 5 en Christina Aquilera.  Het was een 

gelikte versie. Ploeg Schepers kwam met een auto en een scooter op het podium. Ook Bella 's Finals   uit de  film van 
Pitch Perfect werd goed neer gezet door 8 meiden van ploeg Roossien.   Grease  met You're The one that I want werd 

door de jeugd van ploeg Greving perfect neer gezet. En  als laatste kregen we ploeg Kuipers . De dames kwamen ge-
huld in korte glitterbroekjes op en stalen direct de show. Zij gingen dan ook met de eerste plek de zaal weer in. 

Volwassenen. Ploeg Kuipers had een aantal topartiesten weer tot leven geroepen. Bob Marley, Amy Winehouse, Whit-

ney Houston en Sugar Lee Hooper passeerden levend en wel weer de revue. We mochten weer even van ze genieten!
Ploeg De Jong had hoog bezoek. De Koninklijke familie werd toegezongen door Andre van Duin. Ploeg Bijmolen bracht  

de Outcast ten tonele. Gelukkig hadden ze hun eigen beveiliging meegenomen en konden de horde fans van het podi-
um worden gehouden. Ploeg Scheper liet ons de Black Eyed Peas zien. Met een strakke dans. We zagen dat Eric Post-

houwer wel heel cool kan dansen! En wat een mensen.. het podium werd steeds voller en ze konden allemaal dansen! 

Dit leverde hen dan ook de eerste prijs op. Ook ploeg Roossien wekte doden tot leven.  Zagen we de moderne versie 
van de opstanding van Jezus, werd hij even later  aangereden door een auto. Met al de rook wel een erg sinister en 

spannend optreden. Ploeg Greving had tenslotte een geweldig swingende uitsmijter met Opus. De zanger kwam met 
een heuse handstand het podium op. Bij de danseressen waren alle kleuren van de ploegen weer vertegenwoordigd. 

Wat een mooie afsluiting van de volwassenen. 
Ploegleiding. Tim Greving was wel erg cool. Fantastisch dansmoves. Gelukkig ontbrak het achtergrondkoortje ook ze-

ker niet. De jurken waren wel erg mooi! Ploeg Kuipers begon met de Anner Bastards en hadden haast. Waarna captain 

Jack het overnam. Toen K3 zo lieflijk werd vertolkt door Lisanne Buutkamp was de overgang naar het trio wel heftig. 
Zo’n K3 hadden wij nog niet eerder gezien.  Wat werden wij geamuseerd! Voldoende voor de jury om ze de eerste prijs 

te geven. Ploeg De Jong belandde in het ziekenhuis. En wij van de pers konden het zeer waarderen dat Bonny  St Claire 
een paarse overal droeg. Daarnaast wist Sjoerd nog van de gelegenheid gebruik te maken om de aandacht te vestigen 

op een Hartveilig Annen. Ploeg Bijmolen deed de voice of Holland , zij deden en medley van alle jury leden. Kleur rood 

kwam heel duidelijk naar voren bij de ploeg . Ploeg Schepers had wel hele erge döst. En Ploeg Roossien had aan de 
Wepel een tuintje in huis, met wel hele rare plantjes. 

Wist u dat ++dinsdagavond de harde kern van Annen na het koersballen er niet over peinst naar huis te gaan?++ 

Dat als ze later op de avond bitterballen willen hebben, Wil en Kina hen uit voorzorg maar frikadellen geven?++de grijze 
containers niet vandaag worden geleegd maar a.s. zaterdag?++Bente de Haan tot 2 keer toe de matten bij het handbal-

len van de muur loopt. ++Wij blij zijn dat ze er stonden en Bente niet tegen de muur liep?++Ralf Boerema  erg goed de 

snaren van de gitaar kan bespelen?++Maar heel wat meer moeite heeft met de snaren op een badmintonracket? Hij 
daarom ook met 32-0 verloren heeft?++Er traditioneel op dinsdag aan buikschuiven wordt gedaan in de sporthal? Dat 

Daniel Klunder dacht dat als oma er nog was, zij hier zeker aan had meegedaan?++ploeg De Jong best nog wel wat 
aanwas kan gebruiken in hun buurt? ++Mirjam Stadman erg teleurgesteld is dat niemand de portemonnee meeneemt 

naar de Brink?++ wij nu de geoliede machine van de Commissie Dorpsbelangen hebben zien werken bij  de minizes-

kamp? En hiervan erg  onder de indruk waren?++er opnieuw gestemd kan worden voor het Leukste Dorp van Drenthe?
++ Dit kan vanaf 21 mei tot en met 14 juni? Op 29 mei a.s. RTV Drenthe opnamen komt maken?++bij het sjoelen de 

zweetdruppels in het rond vliegen?++Dat er komende zondag met  Moederdag misschien beter deodorant kan worden 
gegeven?++Lisa Schoenmaker haar enkelbanden heeft gescheurd bij het handballen? Ze desondanks toch nog meedoet 

met de playback? Ze verschrikkelijk goed gedanst heeft en ook nog gewonnen!++Annen1 gelijk heeft gespeeld? En dat 
er nu zeker gewonnen moet worden zondag!++Mevr. Hommers het erg gezellig vind in het Holthuys ?++ De belichting 

bij tafel 1 niet goed was bij klaverjassen Ploeg Roossien niet konden zie welke kaarten ze op gooiden.++na het sjoelen 

nog gezellig bijgekletst werd, buiten op het bankje bij het Holthuys?++ dat er een iPhone is verloren op de brink bij de 
minizeskamp++Een hoge beloning voor wie hem inlevert bij Radio SenS++Alie en Roelof Oosterman vandaag 16 jaar 

getrouwd zijn?++er door ploeg Scheper nog steeds wordt gewacht op de beloofde bidons? 

  Bijmolen De Jong Greving Kuipers Roossien Scheper 

Mini-Zeskamp 5.5 1 5.5 4 3 2 

Klaverjassen (55+) 3 5 1 2 4 6 

Sjoelen 5 4 2 3 1 6 

Playback mini's 2 6 5 2 4 2 

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

Playback 17 + 2 3 5 4 1 6 

Playback ploegleiding 4 5 2 6 1 3 

Tussenstand woensdag 48 44 50.5 58.5 40.5 52.5 

Plaats 4 5 3 1 6 2 


