
Ik ben Henk Pauwels en woonde vanaf mijn geboorte op 16 juni 1965 tot november 2016 in Annen. 
Wij hebben 2 jaar aan de Dobbe gewoond, daarna zijn we verhuisd naar de Esakkers waar we 17 jaar 
hebben gewoond. En de laatste 8 jaar hebben we aan de Kruisakkers gewoond tegen over de Hubo.

De ploegleiders die ik mij nog kan herinneren van die tijd toen wij aan de Dobbe hebben gewoond waren Arjan de Jonge, Kiki 
Anninga en Henk Braams. Ik ben zelf nog 1 jaar assistent geweest in die buurt. De ploegleiders die ik mij kan herinneren van de 
Esakkers en de Kruisakkers: Willem Talens, Roelie Zondag, Berend Menninga, Harko Middel, Harm Buutkamp, Johan 
Wortelboer, Jan Oostland, Hilde Erkelens, Marinette Boersma, Marjan Weiss, Attie Kremer, Roland Kregel, Barelt Schuiling, Rick 
Pauwels, Sjoerd de Jonge, Sabrina Devigus, Trijnie Schuiling, Marko Kirchhoff. Zelf ben ik 10 jaar ploegleider geweest in deze 
buurt. De mooiste onderdelen wat ik zelf het mooiste vond om aan mee te doen waren; de zeskamp, de dorpsomloop en het 
zwemmen. Als supporter miste ik de zeskamp, dorpsomloop, zwemmen, handbal en de cinqualon nooit,  zelfs nu nog niet. 

Aan wie ik het eerste moet denken aan de sport en spelweek zijn alle ploegleiders en assistenten waar ik toen mee heb samen 
gewerkt, omdat ik met deze mensen een onvergetelijke gezellige tijd heb gehad. Mijn leukste herinnering aan de Sport -en Spel 
week was toch wel de brommer traill die we hadden op de Brink. In die tijd was dit ook onderdeel van de Sport -en Spelweek. 

Verder wil ik de mensen die nu in Annen wonen erg veel plezier en gezelligheid toe wensen en veel sportiviteit in de Sport -en 
Spelweek.

Mini-Zeskamp: Het was een middag van truitje an, truitje oet maar wat waren de weergoden de kinderen goedgezind. 
Als eerste moesten de kinderen zandtaartjes maken, om vervolgens met ringen onder het doek door te kruipen. Hierna volgde het
spel waarbij het water in het rond vloog. Ook de skippyballen, skilopen en korfballen ontbraken niet. Met 3 ploegen op de 2e plek 
eindigde Ploeg Rood met de mini zeskamp beker. 

Klaverjassen 55+: Voorzien van een natje maar zonder een droogje gingen de klaverjassers van start. De ene ploeg speelt met het 
mes op tafel terwijl bij de andere deze nog moest worden geslepen. Uiteindelijk waren de messen van Ploeg Groen het scherpst.   

Sjoelen: Om de spieren tijdens het sjoelen een beetje soepel te houden werd er tijdens het wisselen van de bak een
echte wave gehouden. Bij Ploeg Geel moest al gebruik worden gemaakt van een stand-in. De ouderen van tegenwoordig zijn van 
goed vertrouwen want ze tellen hun eigen punten. Ondanks de pogingen van menig Ploegleider werd er niet gefraudeerd.

Mini-playback: Van achter een echte Perstafel met een jury van buitenaf begon de spannende playbackshow! Bij de mini’s zien
wij heel wat toekomstige ploegleiders en CD leden op het podium staan. Er werd niet alleen achter de bar gemixt, ook op het 
podium konden de mini’s er wat van. Voor Ploeg Rood was de avond echt Fun & Glee want zij hebben de 6 punten bij
elkaar geplaybackt!

Playback Jeugd: De ‘gevreesde’ laatste plek was al vergeven dus de andere ploegen konden iets minder gespannen het
podium op. Waar de ene ploeg springend over het podium ging, was voor de andere de vraag van wie HIJ nou was. Ook hier had 
de jury weer een zware taak. Ploeg Rood was All In This Together en sleepten net als de mini’s de 6 punten binnen!

Playback Volwassenen: Wat wast weer spann’d! Niet alleen voor de deelnemers maar ook voor onze MC. Tjonge, jonge, jonge!
King Freddy kwam letterlijk vanuit de lucht zweven en Madame Tussauds kwam tot leven. Ploeg Blauw nam ons mee naar
Cubaanse sferen en gooiden de heupjes meerdere keren los! 

Playback Ploegleiding: Er werd achter de schermen al heel wat gepilst om de zenuwen onder bedwang 
te houden en de kelen te smeren. Er werd o.a. echt bier gemolken door Ploeg Roze en we kregen naailes 
van Ploeg Groen. (Voor de jongere lezers onder ons zullen we de titel niet herhalen) 
Psst: Ik Wil Je Pijpen ;) Deze naaisters lieten de andere ploegen naar hun pijpen dansen!

Ondanks dat menig kind/oudere nog moe was van het kleuren van de ‘vele’ kleurplaten moesten ze toch vanmiddag alweer 
aan de bak. De ene moest rennen over de Brink, de ander achter de vliegende schijven aan en weer een ander ging bomen 
planten naast de brink.



Mulder

o Wij bij de puzzel van vandaag al 1 letter cadeau hebben gegeven?
o Er bij het sjoelen o.a. een Ferrari-Baan en een Fiat-Baan was?
o Jantje Meijering (89 jaar) nog zeker 2 jaar wil goan sjoel’n?
o Zij 1 van de bedenkers was van dizze weke?
o De Anonieme Pers naast visitekaartjes ook hun eigen bier heeft genaamd: Pers Pils?
o Dolf Nijborg dansles kreeg van Marlies Mulder voor de playback?
o Er een foutje staat in de puzzel van het vorige bulletin
o Dat 11 verticaal 11 horizontaal moet zijn?
o Karin Bootsma voor het eerst in haar leven een jurk droeg vanwege de playback?
o Martin van der Veen zich op wilde geven voor Professioneel Zeur bij Ploeg Blauw?
o Hier helaas geen opgave mogelijkheid voor was?
o De playback zaal vol zat met Songfestival Fans?

Roze Groen Rood Oranje Blauw Geel
Mini-Zeskamp 2 4 6 4 4 1
Klaverjassen (55+) 5 6 2 1 3 4
Sjoelen 2 5 4 1 3 6
Playback t/m 12 jaar 5 2 6 2 4 2
Playback 13 t/m 16 jaar 5 4 6 1 3 2
Playback 17 jaar en ouder 1 2 4 3 6 5
Playback Ploegleiding 5 6 4 2 3 1

Tussenstand woensdag 54 60,5 61 37 50,5 52

Plaats 3 2 1 6 5 4

06-10250568 | anoniemepers@hotmail.com | Snapchat: sportenspelweek | Facebook: Sport en Spelweek Annen

A
2 4 L 4 L

B
3 6

C
6 6

D 4 L 2

E
3

F
6

G
5 1

H
1 1

I
3 3

J
5 5 6

A struikelen
B geliefde
C geheim
D doorgaan
E omspitten
F lichamelijke inspanning
G uitgaan
H doordraaien
I plezier hebben
J gedreven
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Oplossing:   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _

PLOEG GROEN
De ploegleiding bestaande uit Peter Westerhoff, Saskia Sanders-Helder en Bram van Bastelaar. 

Volgend jaar word Bram van Bastelaarvervangen door Wendy Pekelder.  Ons motto is winnen is leuk, 
maar gezelligheid is het belangrijkste! Aan gezelligheid ontbreekt het zeker niet in onze buurt. Samen 

met alle buurtgenoten maken we er ieder jaar een prachtig feest van. Iedereen draagt zijn of haar 
steentje bij in welke vorm dan ook en daar zijn wij super blij mee! Via deze weg willen wij al onze 

buurtgenoten dan ook hartelijk bedanken. 
We houden van jullie!

TURN ME OM

Wijn brengt je 
van de kaart 

maar bierviltje
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