Donderdag 25 mei 2017

Ook voor dag 3 zijn de punten weer verdeeld, de ene ploeg een beetje meer dan de andere. De strijd om de punten is zeker
nog niet gestreden met nog 3 dagen te gaan! Deze dag stond grotendeels in het teken van de jonge en oudere kinderen van
het dorp (4 t/m 89 jaar).
Klaverjassen: De messen waren geslepen, de kaarten geschud, de dobbelstenen opgepoetst en de bomen konden worden
geplant. Sommige spelers namen het ‘nat’ gaan wel heel erg serieus. Dievie Drenth van Ploeg Roze kon de spanning bijna
niet meer aan en haalde letterlijk een ‘natte’. Redt zij misschien ook nog een schone? Wij zouden van Harte een Klaver boer
door de Ruiten Schoppen.
Mini-Zeskamp: We zagen hele fanatieke kleine Anneroelen stormen over de stormbaan, de (vuile) was buiten hangen, met
kruiwagens rennen, sponzen leegknijpen en blikgooien. Dit blikgooien moest vanuit het water en dit viel zeker niet mee. De
spellen waren weer leuk en origineel in elkaar gezet, dit jaar voor het eerst bedacht door onder andere Tamara en Bart van
de Sport en Spel Commissie. Uiteindelijk gingen de toppers van Ploeg Rood er met de Mini-Zeskamp beker vandoor!
Sjoelen: Vanaf 11.06 uur liep de Recreatiezaal van het Holthuys al goed vol. Wie iets zegt over de jeugd van tegenwoordig is
nog nooit bij Sjoelen geweest. Spelregels worden genegeerd en punten worden in eigen voordeel opgeteld. Kortom, één en
al gedrevenheid. De oudste deelnemer is bijna 90 jaar jong. Na iedere beurt was er een stoelendans, in de pauze kwam het
hele Holthuys in beweging. Dit kunt u zien in de volgende vlog. #Fitgirls #Fitboys #Healthylife #Sjoelb(r)ak
Playback: Ondanks de voetbalwedstrijd was de Sporthal druk bezocht. De toekomst van ons Dorp is veiliggesteld. Dit kon je
zien door het grote aantal deelnemers bij de Mini’s. Leuk om te zien dat er ook zoveel jongens meededen. Ondanks dat het
publiek erg gecharmeerd was van alle acts, wist Ploeg Oranje er toch met de winst vandoor te gaan met het nummer Love
On Me. Waar in tegenstelling tot bij de mini’s het podium goed gevuld was, stond Ploeg Roze bij de jeugd dapper met z’n
tweeën op het podium vergezeld met een spectaculaire lichtshow. Ploeg Rood wist de jury voor zich te winnen met pakken
die met liefde gevuld waren. Bij de volwassenen werd er een zware last op de schouders van de jury gelegd, het niveau lag
erg hoog dit jaar. De optredens waren beestachtig, smooth, welvarend en supercalifragilisticexpialidasties. Ploeg Groen wist
er met de punten (en de paraplu) vandoor te vliegen. Bij de ploegleiding trok Ploeg Geel het shirt uit en zwaaide samen met
e
het uitzinnige publiek. Ploeg Blauw voelde zich als een vis in het water maar gingen net kopje onder met een 2 plek omdat
Ploeg Roze toch liever geen feestje mist en daarmee de 6 punten binnenhaalden.

In deze vierde aflevering: Roelie Hopman
Jullie kennen Roelie misschien al van onze eerste vlog, hierin zien we al dat Roelie veel goede herinneringen heeft aan de S&Sweek. Wil je de vlog nog even bekijken? Dat kan op de Facebook pagina ‘Sport en Spelweek Annen’.
Roelie was de eerste vrouwelijke assistent bij de S&S-week! Gelukkig volgden er na haar nog vele dames. Max Boelens werd
destijds (begin jaren 80) ploegleider en wilde een vrouwelijke assistent. Albert Okken wees hem op Roelie, en die zei ja.
Ze was 5 jaar assistent en kreeg een houten uil bij haar afscheid, daar is ze nog steeds heel trots op.
Het eerste jaar begonnen ze gelijk goed, op de eerste avond stonden ze bovenaan en gingen ze al foxi foxtrot dansend naar
huis. Ze hadden in hun buurt afgesproken dat de vrouwen de mannen vanuit het café naar huis zouden brengen als ze een
slokje te veel op hadden. Roelie liep met Albert mee en vroeg of ze hem naar huis moest brengen. Albert zei “gaat u gang
mevrouw’ en maakte een buiging. De kapper zag dat vanuit zijn huis en maakte er van dat Albert Roelie naar huis had moeten
brengen! Benieuwd naar het hele interview? Klik dan <hier>.

PLOEG ROOD
Vandaag zet ploeg Rood de
dorpsomloopbedenkers in het zonnetje.
Deze mannen en vrouwen bedenken elk jaar weer een geweldig
spel en doen dit al menig jaar! Daarom verdienen zij het om een
keer in het zonnetje te worden gezet!

Wist-U-Datjes
v Wij onze eerste Wist-u-Datje hebben ontvangen via de mail?
v Wij hier super blij van worden?
v De presentator A.K.A Roland ‘brulaap’ Kregel van de mini-zeskamp de Nederlandsche taal niet
helemaal beheerst?
v Hij de was heeft opgehongen in plaats van opgehangen?
v De badpakken en badmutsen van Ploeg Blauw te koop zijn t.e.a.b?
Meedoen is soms
v De “oudjes” zelfs in de pauze van het sjoelen fanatiek zijn?
belachelijker dan winnen
v U dit in de volgende vlog kunt zien?
v Lysanne en Lotte vinden dat de groene kindershirts te flubberig zijn?
v Er vrijdag twee containers bij de weg moeten?
v Je naar huis moet gaan als je het codewoord Himalaya Liksteen niet meer kan uitspreken?
v De mini’s van Ploeg Groen in stijl naar de playback gingen?
v Er een echte limo kwam voorrijden?
v Christa Martens volgend jaar een lasbril meeneemt naar de playback?
v De buurtgenoten van de familie Pladdet de Anneroelvlag hebben omgewisseld voor de Eexterosvlag?
v Aaldert Martens toch blij is dat hij voor de playback heeft gekozen i.p.v. voetbal?
v HIJ tenminste nu WEL iets heeft gewonnen?
v Nienke Mulder haar arm gebroken heeft met schoolvoetbal?
v Ploeg Blauw haar hierdoor bij 3 onderdelen moet missen?
v De Commissie Dorpsbelangen graag foto’s van deze week wil ontvangen?
v U deze kunt sturen naar info@annen-info.nl via WeTransfer?
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