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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Stipt om 13.00u begon het klaverjassen. Sjaak Mes
wilde meteen beginnen zodat iedereen op tijd klaar
zou zijn voor het eten. Hij benoemde kort de
aangepaste regels en toen konden ze van start gaan.
Met een redelijke opkomst van 12 personen werd de
vrije deelname gespeeld. Eerste werd Jacob Kink met
6819 punten, tweede Janneke Schnuck met 6674
punten en derde Mans Roossien met 6639 punten.
Al met al was het een gezellige middag!

Annemiek Visscher opende de sjoelmiddag. Ook liet ze
weten dat na de sjoelwedstrijden voor de ploegen er
nog een vrije deelname was.
Tijdens de pauze lieten sommige ploegleiders ook nog
even hun talenten zien. Volgens Janus Zuur kon je aan
Lisanne Buutkamp haar ogen zien dat zij zeer gedreven
is, fanatiek!
Aaltje Mulder had vandaag de hoogste score van 670
punten.
Bij de vrije deelname waren 18 deelnemers. Eerste is
geworden Kinie Fidder met 692 punten en op de
tweede plaats is geëindigd Martha Tijks met 662
punten.

Door het slechte weer werd de mini-zeskamp
afgelast. Maar niet getreurd! De mini-zeskamp wordt
zaterdag tegelijk met de ‘grote mensen’ zeskamp
gespeeld. De mini’s gaan drie spelletjes spelen in
plaats van zes in verband met de tijd. De aanvang
blijft gewoon 16.00u!

Wil je weten wat het weer de rest van de week doet? Zorg dan
dat je een weersteentje hebt. Wij hebben ons weersteentje al
opgehangen!
Wat als?
•
De bovenkant van de steen verkleurt, dan regent het
•
Er druppels langs de steen lopen, dan giet het
•
De steen heen en weer schommelt, dan waait het
•
De steen warm wordt, dan schijnt de zon
•
De bovenkant wit is, dan sneeuwt het
•
De steen heen en weer danst, dan is er ‘n aardbeving
•
De steen helemaal in het rond zwaait, dan moet je maken
dat je weg komt
Onze voorspelling voor vandaag: Overwegend bewolkt met
17 °C.

Tot mörgen!

Helaas hebben wij een melding gekregen dat er
maandagavond/-nacht spullen zijn vernield en verdwenen
bij mensen thuis. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Laten
we er met z’n allen een gezellige week van maken en van
andermans bezittingen afblijven. Bedankt voor de
medewerking.
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Ruud Diemer opende voor de 5e keer de playbackavond. Dit is
voor hem zijn laatste jaar, Ruud bedankt!
Mini’s: Ploeg Greving begon met een stoere piraten medley
waarbij zelfs Jack Sparrow aanwezig was! Ploeg Roossien
deed Candyman - Christina Aguilera, dappere matrozen &
schattige bloemenmeisjes stonden te schitteren op het
podium. Daarna ploeg Mulder met een medley van Kinderen
voor Kinderen, alle kleuren van de ploegen kwamen voorbij,
fantastisch om te zien! Ook de pinguïns van ploeg De Jong
met hun pinguïndans was een echte publiekstrekker, de
pinguïns bleven maar komen. Ploeg Bijmolen survivalde met
de nummers van Gloria Gaynor & Beyoncé, stoer! Als laatste
kwam ploeg Daniels met een High School Mix, ze zijn van start
gegaan met een stoere opstelling waarna de cheerleaders
zich erbij voegden, ze eindigden met een vol podium.
Jeugd: Ploeg Daniels zette een act neer met 9 sexy meiden op
het nummer van Little Mix – Wings. Als tweede was ploeg
Greving aan de beurt met Wakka Wakka van Shakira,
tussendoor vlogen er nog wat voetballers van V.V.Annen over
het podium. Zijn de Spice Girls weer bij elkaar? Ploeg
Roossien deed het hartstikke goed met een imitatie van het
nummer Wannabe. De geweldige dj Armin van Buuren van
ploeg Mulder draaide de zaal plat met het nummer This is
what it feels like! Het optreden van ploeg De Jong deed z’n
titel eer aan, ze vlamden van het podium met het nummer
van Mister Polska, er werdt op tafels gedanst en niets was gek
genoeg. Als laatste in deze categorie dansten een paar bad
girls van ploeg Bijmolen onder begeleiding van Jason Derulo
en het nummer Talk Dirty, als verassing zat een ‘dirty’ Michiel
Bijmolen in een container verstopt.
Volwassenen: Ploeg Bijmolen kreeg het voor elkaar om zowel
Phil Collins als de Dixie Chicks vol ‘Love’ neer te zetten, super!
Dat was niet het enige ‘love’ wat voorbij kwam, want ploeg
Daniels zette Love On Top met Beyoncé. Daarna kwam ploeg
Greving met een totaal ander optreden, het ging er ruig aan
toe met het duivelse nummer Hard Rock Hallelujah van Lordi.
Als vierde act ging ploeg Roossien, daarbij gingen de vrolijke
Pharell en zijn dansers uit hun dak op het nummer Happy. Op
z’n country’s kwamen Ke$ha & Pitt Bull – Timber voorbij,
mede mogelijk gemaakt door ploeg Mulder, jihaa! Als laatste
waren de dames van ploeg De Jong op een keukentrapje de
schuifpui aan het zemen terwijl ze gecontroleerd werden
door een zeer charmante politieagent, dit gebeurde op het
nummer van Brigitte Kaandorp.
Klaverjassen (55+)
Mini-Zeskamp
Sjoelen
Playback mini’s
Playback 13 t/m 16 jaar
Playback 17+
Playback ploegleiding
Tussenstand
woensdag
Plaats
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Ploegleiding: Ploeg De Jong zette al hun gereedschap in om
hun variërende optreden perfect neer te zetten. Ploeg
Bijmolen heeft vroeger bij Juffrouw Toos goed opgelet, want
ze konden alle kinderliedjes meezingen. Ramon van ploeg
Daniels had z’n ‘bitches’ uit het bejaardentehuis
meegenomen voor een fantastisch optreden. Ook mocht
volkszanger André Hazes van ploeg Greving op deze
geweldig avond niet ontbreken! Als een na laatste optreden
slingerde ploeg Roossien met Wrecking Ball door de zaal,
spectaculair! De avond werd afgesloten door een paar
boeren met glamour van ploeg Mulder. Top avond!

•

Jan Luurt & Tineke Klinkers de trotse ouders zijn
geworden van een zoon, Gerben. Gefeliciteerd!
Gina Klinkers, nu oma, gisteren al in de war was
hiervan en te veel bulletins voor haar buurt heeft
meegenomen
Ook bij ploeg De Jong iemand de weg kwijt was.
Jan Hoving is bij het bezorgen van de bulletin een
deel van de Molenakkers vergeten. Dina & Dini
leggen hem de route uit, en dan niet alleen de
Molenakkers!
Ploeg DaniËls graag de puntjes op de ‘i’ heeft
De groene container zaterdag bij de weg moet in
plaats van donderdag i.v.m. Hemelvaartsdag
Er ergens een map moet zijn met alle oude
bulletins van vorige jaren. Heeft iemand enig idee
waar deze zou kunnen zijn?
Willy de Jonge bij het sjoelen haar biscuitje aan
zag voor een sjoelschijf
Sander Roos de grap al door had en vanmorgen
niet bij de voorbespreking was. Hij heeft wel om
half 8 iedereen een berichtje gestuurd waar ze
bleven
Bij het sjoelen de oudste deelnemers Mannie
Moek & Diti Houwing waren, maar liefst 86 jaar!
Anjo van Wely (ploeg Roossien) een sjoelschijf van
ploeg Greving heeft gepikt
Dennis Drenth boodschappen moest doen voor
Erwin Boers, hij in plaats van 2 ons, 2 pond salami
mee heeft genomen
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