
Moi Anneroelen,
Vanwege het buikschuiven bij d’ Anner Oele 
heet Rozenmontag nu Rozendonnerstag. 

Vissen
In alle vroegte werden vissen gelokt met 
spartelend aas. De HC (Harmen Clement 
Zeubring en de HengelClub) letten hierbij goed 
op. Ploeg Rood ving 0 vissen in hun thuishaven 
en Ploeg Blauw was de overduidelijke winnaar 
met twee gigantische vissen van 38 en 54cm. 

Paardrijden
Hop, hop, hop, paardje in galop! Zowel de 
manen van de paarden als die van de ruiters 
waren ingevlochten in de Ploegkleuren. De 
teugels waren weer strak gespannen en 
iedereen zat goed in het zadel. De L1 proef 
werd door Ploeg Geel het netst gereden. 

Jeu de boules
Rondom de banen waande iedereen zich in 
Frankrijk. De ballen werden uit de Seine gevist, 
de mandjes met stokbrood en wijn waren 
rijkelijk aanwezig, evenals de gekleurde barets. 
Ploeg Blauw en Ploeg Roze wisten de butt
het beste te vinden en eindigden in 
een gelijkspel.

Streetvoetbal
De jongens en meiden renden fanatiek in het 
veld. Af en toe ging het hard om hard 
waardoor de Jeu de Boulers een balletje werden 
geholpen. Ploeg Rood bleek hier wel de beste 
tacktiek te hebben en hoopt volgend jaar op 
een Streetvoetbalbeker.

Voetbal
De zonnebrand, kaasblokjes en borrelnootjes 
werden uit de tassen getoverd om te genieten 
op de plaatselijke VV. Toen het fluitsignaal 
klonk gooiden de vrijwilligers de tap los. Na 
een aantal spannende duels stonden Ploeg 
Groen en Ploeg Blauw in de finale. Ploeg 
Groen scoorde hier al in de eerste minuten, 
maar Ploeg Blauw kwam in de slotfase terug 
met een gelijkspel. Uiteindelijk waren er 
penalty’s nodig om te bepalen dat Ploeg Blauw 
de voetbalbeker én EasyBoys pakketten mee 
naar bed mochten nemen.

Fietsoriënteringsrit
Het verschil lag wederom in de opgeladen 
accu’s. Dit jaar was opvallend dat sommige 
deelnemers een helm droegen, mogelijk 
omdat zij hun accu’s flink hadden opgevoerd.
De route ging door de bergen van Anloo en 
Anderen. Onderweg werden de deelnemers 
uitgedaagd met vragen en opdrachten zoals 
leeftijden raden én alwéér selfies maken. 
Het oud Hollands receptje raden was ingeruild 
voor Mik in de Blik. De ploegleiders 
probeerden bonuspunten toe te voegen bij de 
vrije deelname met een extra opdracht. Dit 
laatste was een complete verrassing voor de 
Vrouwen van Nu. 
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Tinus Kuipers
Voor vele Anneroelen een bekend gezicht. Tinus 
Kuipers heeft jarenlang veel voor het dorp
betekend. Hij kwam bij de Commissie
Dorpsbelangen en was nauw betrokken bij de 
Sport en Spelweek. Na zijn Sport- en
Spelpensioen zette hij zich nog jaren in tijdens
de Hemelvaartsweek als vrijwilliger voor zijn
Rode buurt. Dit jaar voor de allerlaatste keer, 
Tinus en zijn vrouw Roelie vliegen namelijk eind
dit jaar Annen uit. Bedankt voor alle jaren!

Avec du vin et du baguette,
werd de Jeu de Boules dikke pret



Mulder

06-85073715 | depersannen@hotmail.com | Instagram: @depersannen |

Wist u dat…?
- Annette Doorduin vrijdag het bulletin van donderdag online postte en Gina Klinkers daardoor 

ook het verkeerde rondbracht?
- De organisatie achter het tappen op de TT voor je vereniging nog vrijwilligers zoekt?
- Jullie je aan kunnen melden bij Elias Ackermann via eliasackermann@hotmail.com?
- Ploeg Groen is uitgebreid met Jake Elzinga, geboren op 16 mei? Gefeliciteerd!
- Jan Hoogstraten dit jaar voor het allerlaatst Ploeg Roze coachte omdat hij een 

orchideeënhoeve gaat beginnen in Luttelgeest?
- Marjan Bijmolen vanochtend bij Slijterij Pinotage stond om de –volgens haar- gewonnen prijs 

van de geraden Sport- en Spel shotjes te innen?
- Zij voor een grote teleurstelling stond toen zij niet de winnaar was?
- Koen de Vries geen doelpunten scoorde, maar wel won met slidings op zichzelf?
- Johanna Ströbaek in sportkleding op de VV kwam omdat zij dacht dat de zeskamp daar was?
- Ploeg Geel zaterdagmiddag een prijs heeft voor degene die de meeste gele badeendjes

inlevert tijdens de Zeskamp? 
- Birthe Braams vrijdagochtend de playback tassen uit de Sporthal haalde en daarna als 

Kruimeltje door het dorp ging omdat zij haar kofferbak vergeten was dicht te doen?
- Jet Boelens last had van bierschijt, dit wilde verbergen met deodorant en daarmee het 

brandalarm bij haar thuis af liet gaan?
- Stephan Andelbeek de enige niet-ploegleider was bij Boers die naar buiten werd gedweild? 
- Peter Westerhoff geen whatsapp bericht kan sturen zonder te eindigen met…?
- De dames van Ploeg Geel erg uitgerust bij de haven aankwamen?
- Roan Raven een echte winnaarsmentaliteit heeft?
- Hij donderdag won voor Ploeg Roze met darten en vrijdag voor Ploeg Blauw met vissen?
- Jarno Drenth twee ballen moest meten bij jeu de boules, maar dat deze van dezelfde ploeg 

bleken te zijn?
- De dames van het eerste uur later bij de VV waren omdat Janneke Snuk nog een schone slip 

uit haar droger moest halen?
- Dolf Nijborg de rode lantaarn doormidden brak zodat hij deze kon delen met Ploeg Groen?
- Milan Roossien gebarentaal spreekt, zelfs in het Duits?
- Bij Ploeg Oranje sprake was van doping tijdens de fietsoriënteringsrit?
- Lars Fidder Marinette Boersma heel graag wil bedanken voor de upgrade van de roze TukTuk, 

waarin wél ruimte was voor zijn harem?
- Er na de Playbackshow een witte blouse en een rokjas zijn verdwenen uit de kleedkamer van 

Ploeg Rood, welke zij graag terug willen brengen naar het verhuurbedrijf?
- Sebastiaan Roeters, beter bekend als Bazie, de hele week al had geoefend voor de 

fietsoriënteringsrit?

Rebus 6

Geel Blauw Oranje Rood Groen Roze
Paardrijden 6 2 1 4 3 5
Vissen 3 6 4.5 0 4.5 2
Jeu de Boules 3 5.5 1 2 4 5.5
Streetvoetbal 1 3 5 6 4 2
Voetbal 1 6 2 4 5 3
Fietsoriënteringsrit jeugd 2 3 5 4 6 1
Fietsoriënteringsrit volw. 2 1 4 6 3 5

Tussenstand vrijdag: 118 120 124 131 123 119
Plaats: 6 4 2 1 3 5

Dit is alweer de laatste rebus. Zet alle antwoorden van de rebussen achter elkaar om 1 lange zin 
te vormen. Stuur deze zin voor 16.00 uur naar een van onze kanalen en maak kans op de prijs! 
Vanmiddag na de zeskamp maken wij op de Brink de winnaar bekend. 
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