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Mini-Zeskamp: Tussen de 323 bomen op de Brink ging om 12:00 uur de mini-zeskamp van start. Ook de allerjongsten
hebben al vroeg het S&S gevoel en streden dan ook vol overgave om de mini-zeskamp beker. We zagen de kinderen zoveel
mogelijk golfballen verzamelen, waterbakken vullen en de dorpsvlag puzzelen. De kinderen waren erg fanatiek! De ene
kroop met een mitella onder de hindernissen door en de andere vloog door de baan van de tegenstander. Wat de
volwassenen vrezen was voor de jeugd kinderspel; zaklopen, skippyballen en ski-lopen. Bij het eindspel leek het even of het
curling zou gaan starten maar het was de voorbereiding voor het buikschuiven. Ploeg Oranje gleed naar de overwinning en
ging met de mini-zeskamp beker naar huis.
Sjoelen: 1,5 uur later gingen ook de oudste deelnemers van start in het Holthuys waar de sjoelbakken al klaar stonden. De
deelnemers werden achter de sjoelbakken geparkeerd en Annemiek gaf het startsein. Maar voordat ze konden starten
moest de reservebak aangerukt worden omdat Ploeg Rood met drinken begon te schuiven in plaats van met de brikken. De
brikken bij Ploeg Oranje gingen het meest door het gaatje. Gelijktijdig werden ook de kaarten geschut in de Grutter
en konden de ‘bijna’ gepensioneerden het klaverjassen starten.
Klaverjassen 55+: Tijdens het klaverjassen werden er veel nieuwe bomen geplant voor op de Brink. De kaarten werden
geschut, de glazen volgeschonken, de maten waren er klaar voor. Na veel natte schone troeven had Ploeg Blauw de meeste
punten bij elkaar gekaart.
Mini-Playback: In een bloedhete Sporthal kwamen er liedjes van alle tijden voorbij. Ploeg Blauw had o.a. een coole
boyband op het podium staan en Ploeg Roze gooide de kroeg los met André Hazes. Bij Ploeg Rood werd klassiek gemixt met
hippe popmuziek. De King of Pop was teruggekeerd bij Ploeg Groen en wereldster Dua Lipa werd drie-maal gekloond bij
Ploeg Geel. Ploeg Oranje kleurde voor deze keer zwart-wit met een act van Sia. Uiteindelijk ging de kroeg nog een keer
open omdat Ploeg Roze de 6 punten binnenhaalde.
Jeugd-playback: Hoewel een groot deel van de ploegen met zijn vieren op het podium stonden, wisten ze wel met al hun
energie het podium te vullen. Er kwamen verschillende artiesten langs; van Juf Ank tot Meghan Trainor en van Will.I.Am tot
Beyonce. Ook wist de jeugd het publiek met hun bellen weg te blazen. De eerste plaats was voor Ploeg Rood met Hannah
Montana.
Volwassenen: Er werd gezocht naar een geschikte man in de zaal, de “mannen” gingen los op K3, speciaal voor ons kwam
ABBA weer bij elkaar, zagen we een vliegend tapijt en enthousiast zingende nonnen. De hoofdprijs was voor André Rieu die
voor vanavond het Vrijthof verruilde voor het podium in Annen. Zij kregen een welverdiende staande ovatie van het
publiek.
Ploegleiding: De bouwvakkers van Ploeg Geel bouwden aan een sexy weekend. Bij Ploeg Groen bouwden ze een feestje
van links naar rechts. De Snollebollekes waren volgeboekt, zij kwamen ook bij Ploeg Oranje langs. Bij Ploeg Blauw gingen ze
met de borsten vooruit. Ploeg Rood nam de Highway to Hell, maar uiteindelijk liet Ploeg Roze iedereen een poepie ruiken.

Ik zal mij eerst even voorstellen voor de Anneroelen. Mijn naam is Patrick Lodewijks, ben inmiddels 51
jaar en woon in Eersel, Noord Brabant. In de periode dat wij in Annen woonden was ik de keeper van FC
Groningen, ik denk dat de meeste mensen daar mij ook van kennen. Wij hebben 11 jaar in Annen
gewoond en zijn vertrokken in januari 2000. Vrienden heb ik zeker nog in Annen zoals de Familie Mulder, Familie Popken
en de Familie Weiss. Helaas speelt tijd en afstand een grote rol dat ik niet meer zo vaak in Annen te vinden ben. Als ik
denk aan mijn mooiste herinnering is dat al onze 3 de kinderen hier geboren zijn en dat wij in het algemeen hele fijne
herinneringen hebben aan de periode dat wij in Annen hebben gewoond. Ik mis dan ook echt de gezelligheid van zo’n
klein dorp. Wij hebben altijd in de gele buurt gewoond, toen destijds Ploeg Mulder. De playbackshow was altijd 1 van
mijn favoriete onderdelen. Als ik de Sport & Spelweek in 3 woorden moet omschrijven dan kan ik niks anders zeggen dan:
Zingen, Zuipen en Zie maar hoe je thuiskomt! Voor alle Anneroelen: Geniet van het leven, CARPE DIEM!

DE BLUES VAN EEN PLOEGDEIDER: NAT!

Mulder

De regen kwam met bakken uut de lucht. Uutgerekend vandaog. Op de dag van de dőrpsomloop. Ik keek nog
maor is naor de weersberichten. Die leken nait best. Veul regen en kold. Te kold veur de tied van het jaor.
Ik belde met Marchie en Jansje. Misschien was het wel verstandig om wat olle trainingspakken enzo
met te nemen. En wat extrao thermoskannen met kovie. Marchie denkt altied om dit soort dingen.
Om haalf ain waren we bie ons brinkie, waor ons spel zul plaotsvinden. We hadden een hindernisbaon bedacht
waor het omging om zo rap meugelijk een rauw tuutei van de aine naor de aandere kaant te brengen.
Het gung op tied. Omdat het ons spel was begonnen wij de dőrpsomloop met dit spel. Het gung best goud,
allain was de wind aof en tou spelbreker. Op een bepaold stuk vzn het parcours mus de speulen een lepel in de mond holden
en daorop het ei vervoeren. As de wind dan net eem aantrok wol dat wel is mis gaon. Onze score was uuteindelijk acht eier in
dattien minuten en negen seconden. Wij waren d’er bliede met. Wat het weerd was mus laoter maor blieken. Gelukkig was de
regen eem wat aofnomen, maor doe we op de waogen naor het volgende spel mussen regen het weer jonge katten. Doe we
bie het veerde spel aankwamen waren veul deelnemers al deur en deurnat. Ik gung kieken wat ze hier bedacht hadden en haar
al rap in de gaoten, dat onze speulers, niet allain nat zollen worden deur de regen, die maor van gien opholden wus. Een paor
wichter, die ik het spel uutlegde, keken niet zo vrolijk meer. Zie hadden het al zo kold. De olle, dreuge, trainingspakken waren
al op. De eersten die het spel deden kwamen inderdaod as verzopen kat bie de kar. Allain haite kovie was niet meer genog. Ik
besloot om mien shirt en broek maor aan ain van onze mensen te geven. Zo stun ik, midden in het dőrp in onderboks en
regenjas. Jansje keek mie wat verbaosd aan. “Lekker weer”, zee ik met een grijns. “ Ben d’er zo weer”. Ik pakte een fiets en
stoof naor huus. De flappen van mien regenjas as vleugels in de wind.
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‘’Elkaar leren kennen in
HLDVD, daar gaat het
om in de S&S-week’’

Harry Nijborg woensdag niet mee mocht doen met klaverjassen 55 jaar en ouder?
Harry Nijborg donderdag niet mee mag doen met klaverjassen tot 55 jaar?
Hij dankzij dispensatie toch op zijn 55e verjaardag meedoet met klaverjassen?
De meest gestelde vraag van de S&S week is: Wie is dat?
De Swish dans uitgeroepen is tot Move van de Sport & Spelweek?
Deze dans de voorloper van de ‘Swiffer’ is?
Romy Kremer een doktersverklaring heeft aangevraagd om onder de playback uit te komen?
Anjo van Wely met kauwgom de sjoelstenen wou verdubbelen?
De playbackshow bijna niet door kon gaan omdat er een kabel bij het podium ontbrak?
Sommige ploegleiders dit creatief opgelost hebben?
Er een rondleiding was in het Holthuys van de verbouwde kamers?
Wij in het bulletin van woensdag een onderdeel gekopieerd hebben van vorig jaar?
Wij benieuwd zijn of dit iemand is opgevallen?
De zanger van Mooi Wark inspiratie kwam opdoen bij de playbackshow?
Er in het vorig bulletin een aantal letters ontbraken?
De puntentelling van de ploegleiding playback nog volgt?
Familie Luiken klaar staat voor al uw fietsproblemen?
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