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Jaargang 4                                     juni 2013 

PLOEG GREVING WINT SPORT EN SPELWEEK ANNEN 

De 42e sport en spelweek in Annen was weer een waar 
festijn voor jong en oud. Annen heeft ongeveer 3600 
inwoners, waarvan 1300 mee deden aan de 30 spel- 
onderdelen!  
En dan waren er nog de honderden supporters die hun 
ploeg kwamen aanmoedigen. Bleef je thuis dan werd je 
prima op de hoogte gehouden door Radio Sport en Spel 
zodat je niets kon missen van wat er in het bruisende 
Annen gebeurde. 
De ploegleiding van de zes ploegen hebben weer het 
beste uit zichzelf en uit hun team gehaald. Maar 
uiteindelijk kan er maar één ploeg winnen en dat werd 
Ploeg Greving. Ploeg Roossien werd zesde en won 
hiermee de rode lantaarn. Ploeg de Jong won de 

zeskampbeker. De voetbal beker ging naar ploeg Scheper. De minizeskamp beker werd door 2 
teams gewonnen, ploeg Bijmolen en ploeg Greving. 
Commissie Dorpsbelangen Annen kijkt dan ook tevreden terug op een zeer geslaagde week en is 
trots op al deze Anneroelen! Ze bedanken alle sponsoren en alle Anneroelen die deze week weer tot 
een succes hebben weten te maken.  
Foto’s van de week kun je vinden op www.annen-info.nl en van de playbackshow op 
www.sportenspelweek.nl  
Annen maakt zich ondertussen al weer op voor het volgende evenement: de verkiezing van het 
Leukste Dorp van Drenthe, tot 14 juni kan er weer gestemd worden via 
www.hetleukstedorpvandrenthe.nl 
 
OPLOSSING VAN DE WOORDENZOEKER SPORT- EN SPELWEEKBOEKJE 2013 
  
In het boekje van de sport- en spelweek van 2013 stond een woordzoeker, 
waarbij de overgebleven letters een zin vormden. Het goede antwoord 
was:  

 “Annen het mooie bruisende brinkdorp van Drenthe!” 
  
Onder de goede inzenders hebben we één winnaar kunnen trekker en dat 
is geworden:  

  
 

Eva Tjeerdsma uit Annen. 
 
Van harte gefeliciteerd met de prijs, een prachtige 
dorpsvlag 
 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.annen-info.nl/
http://www.sportenspelweek.nl/
http://www.hetleukstedorpvandrenthe.nl/


Pagina 2 van 10    Digitale Mededelingenblad editie juni 2013 
 

OFFICIËLE INGEBRUIKNAME 6 MINUTEN ZONE HARTVEILIG ANNEN 

Zaterdag voorafgaande aan de sport en spel week heeft 
Hartveilig Annen samen met “onze Burgemeester” de 
openingshandeling verricht voor de belangrijke 6 minuten zone. 
Een kort verslag vind je op: 

 
Officiële ingebruikname 6 minuten zone Hartveilig 
Annen (volledig verslag)  en 
 

 
 meer info is te vinden op: www.hartveiligannen.nl/  
  

 ANNEN HET LEUKSTE DORP VAN DRENTHE 

Commissie Dorpsbelangen heeft een werkgroep gevormd voor de verkiezing: 
“Het Leukste Dorp van Drenthe”. De werkgroep bestaat uit: Martin Kamping en Anneke Greving 
namens de CD, Viola Verwoerd (spontaan aangemeld), Jantinus Steenbergen (Vocaalfestival), Roelie 
Stiekema-Boelens (Vrouwen van Nu), Lianne Greving (namens de jeugd) en voor technische 
ondersteuning Enrico Hanenbergh en Jeroen de Vries (ondernemers ver.)  
 
Deze werkgroep is druk bezig om de titel “Het Leukste Dorp van Drenthe” binnen te halen. Bij de 
voorronde stond Annen op de 2de plaats, Westerbork stond op nr. 1.  
 
Van 21 mei tot en met 4 juni staat iedere dag één van de finaledorpen centraal in de programma’s 
en website van RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. De finaledorpen mogen allemaal een 
dag radio en televisie maken en proberen zo veel mogelijk stemmen binnen te halen. Want vanaf 21 
mei zijn de stembussen weer opengegaan. Er kan tot 14 juni gestemd worden. Uiteindelijk wordt op 
zaterdag 15 juni in een feestelijke live-uitzending bekend welk dorp zich “Het Leukste Dorp van 
Drenthe” mag noemen. 
 
Meer informatie, foto’s filmpjes is te vinden op: 
http://www.leukstedorpvandrenthe.nl/candidate/details 
 
 
 
 
 

 

Dorpsgids  
 
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids 
zie www.annen-info.nl kunnen hier aan bod komen 

https://www.youtube.com/watch?v=rqGdIGAf1s4
https://www.youtube.com/watch?v=rqGdIGAf1s4
http://www.hartveiligannen.nl/
http://www.rtvdrenthe.nl/
http://www.dvhn.nl/
http://www.leukstedorpvandrenthe.nl/candidate/details/details/5050/
http://www.annen-info.nl/
http://www.leukstedorpvandrenthe.nl/
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WOENSDAG 29 MEI WAS ANNEN GAST-DORP VOOR RTV DRENTHE 

    Die dag heeft Annen laten zien waarom zij in de finale staat. We 
hebben laten zien dat we in een geweldig mooi dorp wonen, 

waar ontzettend veel gebeurt.  
 
Niet alleen Sport en Spelweek, maar ook de Harleydag, 
Hunzerun, De Acht van Annen, Queensgrass 
grasbaanraces, Concours Hippique, Vocaal Festival, 

Brinkfestijn, Oranje Ontbijt, Annen Dart Open, etc. zijn 
evenementen die in Annen georganiseerd worden.  

 
Daarnaast zijn de vele verenigingen ontzettend belangrijk, een kleine 

greep: IJsvereniging Nooitgedacht, Vrouwen van Nu, de Wichter, Advendo, Anno, Historische 
vereniging, vv Annen, Koersbalvereniging, Mannen van Annen, De Anner Zangoelen, SV Annen, 
Oranjevereniging, HVA Annen, Borgflippers, Hunzerunners, D’Anloop,  MC Annen, Tennisvereniging, 
e.v.a.  
We hebben willen laten zien dat dit gebied, het leukste gedeelte van 
Drenthe is. Kijk alleen maar naar de Etstoel in Anloo, 
Historische Motor GP Eext, Tractor Pulling en het Concours 
Hippique Eext met Pinksteren. Er is voor de inwoners en 
toeristen in dit gebied genoeg vertier. 
 
29 mei was een dag waar we met 'n allen met trots op 
terug kunnen kijken. Wat "Annen", met elkaar in een korte 
tijd neer kan zetten is echt geweldig! Alleen daarom al 
verdienen we de titel: Leukste Dorp van Drenthe! De foto’s kunt 
u op de volgende link bekijken: www.annen-
info.nl/index.php/fotoalbum/category/28-live-uitzending-woensdag-29-mei   

  Het promoteam gaat tot 14 juni in de gemeente Aa en Hunze 
diverse evenementen bezoeken om stemmen binnen te 

halen. Zaterdag 1 juni bij C1000 Gieten, 2 juni Gasteren 
Braderie en bij de nacompetitie wedstrijd vv Annen- 
VKW, 3 juni Het Holthuys en volgende week 
winkelcentrum Rolde, Vocaal Festival, Rabobank toernooi 

te Annen, Acht van Annen etc.  

Om deze titel te winnen gaat het toch echt om de meeste 
stemmen, dus vraag ieder die je kent te stemmen op: 

www.annen1.nl  

OOK ALS JE DE EERSTE RONDE AL GESTEMD HEBT STEM DAN NU OPNIEUW. DEZE TWEEDE 
STEMRONDE IS NAMELIJK DE BESLISSENDE STEMRONDE! 

14 juni om 12.12 uur sluiten de stembussen en 15 juni is de bekendmaking van de 
winnaar in Partytown Assen in een live uitzending op RTV Drenthe tussen 19.00 uur en 
20.00 uur. 

Per dorp gaat er een bus met maximum 50 personen heen, dit 
wordt verzorgd door RTV Drenthe. 

Voor de thuisblijvers is door de werkgroep Annen Ons 
Dorpshuis besproken, waar iedereen welkom is om 
gezamenlijk tussen 19.00 en 20.00 uur de uitzending te 
bekijken. De bus met o.a. leden van de werkgroep en 
promoteam zal om ong. 21.30 uur daar aankomen.  

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/28-live-uitzending-woensdag-29-mei
http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/28-live-uitzending-woensdag-29-mei
http://www.annen1.nl/
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Het dorpslied, dat speciaal voor “het leukste dorp van Drenthe” gemaakt is, gaat alsvolgt: 
 
 

Op de grote, groene brink 
 

Wij staan tezamen met de handen in de zij: 
die grote, groene brink zegt ons een heleboel. 

 
We kregen het van het lawaai flink te pakken, 
ous volk kreeg heel graag wat actie cadeau: 

het was ‘Harrie Kroeze en de Motorkozakken’, 
of het woonwagenvolk deed te paard de Tally-Ho. 

 
Wij staan tezamen met de handen in de zij: 

die grote, groene brink zegt ons een heleboel. 
De schapenwolken drijven stil voorbij, 

de hoge bomen werken mee aan ’t gevoel 
dat wij hem zien, wanneer de oude meester wijst: 

‘Daor zit ous eigen Anner Oel!’ 
 

’t Is vaak onbekend aan de laatsten, de meesten, 
ous volk kreeg helaas ook leed op z’n nek: 

het koren verbrandde, er viel niets te feesten - 
en dwars over de brink vloog een stuk brandend spek. 

 
Het dorp groeide verder als nimmer tevoren 

en menigeen vond zijn schat in de zon 
bij veel sport en spel en bij zingende koren … 
Voor geliefden speelt zoetjes een blij carillon. 

 
Wij staan tezamen met de handen in de zij: 

die grote, groene brink zegt ons een heleboel. 
De schapenwolken drijven stil voorbij, 

de hoge bomen werken mee aan ’t gevoel 
dat wij hem zien, wanneer de oude meester wijst: 

‘Daor zit ous eigen Anner Oel!’ 
 
 

Basistekst: Jan Siebo Uffen 
Muziek: Barend Schipper 

 
 

VOCAAL FESTIVAL 

Vocaal Festival Annen is het HET jaarlijks korenfestival in het 
noorden dat in staat is een dorp volledig op z’n kop te zetten! 
Zaterdag 8 juni 2013 gaat het festival opnieuw van start. 
 
Op 11 podia zullen 40 koren en 2 orkesten met 1500 deelnemers 
optreden voor duizenden bezoekers. 
Veel zangplezier voor de toeschouwers maar zeker ook voor de koren zelf! 
Voor informatie zie: www.vocaalfestivalannen.nl 
 

 

 

 

Evenementen   
Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl  
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze 
ook sturen naar info@annen-info.nl 

http://www.vocaalfestivalannen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AzDJuXmbpqkUuM&tbnid=6pwtce_BH0g2ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sophiemeyer.nl/Celtic Reiki.html&ei=kHeoUd6WJceb0QX68oDoDQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNEIuW9m1pGkIu7Ip-CZg1FDnnO2_w&ust=1370081544027127
http://www.vocaalfestivalannen.nl/
http://www.annen-info.nl/
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BRINKFESTIJN 30, 31 AUGUSTUS, 1 SEPTEMBER 

 
Ook dit jaar organiseert Commissie Dorpsbelangen weer 
een bruisend Brinkfestijn. 
Het programma krijgt al wat vorm en gaat er ongeveer zo 
uit zien: 
 

• Vrijdagavond 30 augustus: Modeshow 
• Zaterdag 31 augustus: “Fietsendag” 

Met onder andere fietstochten, een fietsenmaker en een puzzeltocht.  
Deze dag ook op de Brink een “Hondendag”. Hierbij demonstraties met hulphonden, 
schapen drijven, leukste hond kunstjes, hondenkeuring, “top 
gear” voor de hond en informatie stands over honden- voeding 
en verzorging. 

• Zaterdagavond Het Goed Fout en een beetje Stout Feest in 
de tent! Klinkhamer catering heeft hiervoor op veler verzoek 
Smildeger Roet uitgenodigd! Dit is de band die ook succesvol was 
tijdens het schuurfeest van “de Keet Annen” in 2012. Meer info: 
www.smildegerroet.nl  

•  

 
 

• Zondag 1 september Brinkmarkt.  
 
 
 
 
 

Tijd Dagprogramma 8 juni 2013 

09:00 Ontvangst koren  (de Koepel) 

10:00 Opening door Eric van Oosterhout  (de Brink) 

  Sing-In met Akke Feenstra  (de Brink) 

10:30 Optredens koren  (elk podium) 

17:00 Einde optredens koren 

  Optreden Stemmings- en Amusementskoor Variant (de Brink) 

 17.30  Optreden Swingkids o.l.v. Akke Feenstra 
 

Tijd Festival Proms Annen       Sporthal 

18:00 
Voorprogramma met o.a. de Hoornblazers, Work Out Annen, Fiebeldekwinten 
en BSUR 

19:30 Veenkoloniaal Symfonie Orkest + koren o.l.v. Lubertus Leutscher 

22:00 Sluiting 

http://www.smildegerroet.nl/
http://www.vocaalfestivalannen.nl/eric-van-oosterhout-2/
http://www.vocaalfestivalannen.nl/barend-schipper/
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 HET “LEUKSTE BROOD VAN DRENTHE!”   

“Weet wat je eet uit eigen streek” 
 
Echte bakker Pots bakt dagelijks vers: Het “leukste” brood 
van Drenthe.  
Heerlijk luchtig brood, combinatie van krenten- en suikerbrood 
deeg, gevuld met amandelspijs, “echte” Drentse heidehoning 
en een vleugje kaneel. 
 
 
 
 

Tot en met 15 juni krijgt Annen, Het Leukste Dorp van Drenthe van ieder verkocht bovenstaand 
brood € 0,50 (winkel Echte bakker Pots Annen) 
 

BUITENWINKELS GAAN VADERS VERRASSEN!  

Vorig jaar konden alle  kinderen d.m.v. het inleveren van een verzoek een ontbijt op Moederdag 
voor hun moeder verdienen. 
Nu is het de beurt aan de vaders!! Op 5 juni komt er een advertentie in de 
krant waar een vakje uitgeknipt kan worden waarop de kinderen een leuke 
originele zin kunnen schrijven om duidelijk te maken waarom nu juist zijn 
of haar papa een Vaderdagontbijt verdient.  
De briefjes kunnen in de buitenwinkels ingeleverd worden in de ton. 
Ook zijn er briefjes op te halen in de winkels. De 3 leukste, origineelste of 
ontroerendste ingeleverde briefjes zullen beloond worden met een heerlijk 
goed verzorgd ontbijt op zondagmorgen 16 juni. 
Dus kinderen, bedenk alvast waarom jouw papa zo’n heerlijk ontbijt 
verdient!! 
Hou de Schakel in de gaten. 
 

NIEUW: BUITENSCHOOLSE ZORG 

De zorgboerderij Annen gaat dagopvang door de week aanbieden. De dagopvang richt zich vooral op 
kinderen uit het speciaal onderwijs met autisme (ASS), ADHD en ontwikkelingsproblematiek of op 
kwetsbare kinderen tussen  de 4 en 13 jaar uit het reguliere onderwijs.  
 
“Op de dagopvang van de zorgboerderij zal veel aandacht worden 
geschonken aan creatief bezig zijn, werken in je tuintje, buiten 
activiteiten en sport en spel. We gaan een  kleinschalige opvang 
bieden (maximaal  8 kinderen) waar meer dan genoeg ruimte is 
voor de kinderen om bezig te zijn. Gezamenlijke activiteiten 
vormen de kern van ons aanbod waarbij we er naar streven om de 
vrije tijd zo gezellig en actief mogelijk in te vullen.  
De dagopvang start in de eerste week na de zomervakantie van 
2013 en is op de volgende dagen open: 

• Maandag van     15.00 uur tot 18.30 uur. 
• Woensdag van   12.00 uur tot 18.30 uur. 
• Donderdag van  15.00 uur tot 18.30 uur. 
• Eén zaterdag in de maand van 9.30 uur tot 18.30 uur. 
• In overleg met ouders/verzorgers zullen wij een aanbod doen voor de schoolvakanties.” 

 
Meer informatie over de zorgboerderij zie www.zorgboerderijannen.nl 
 

Bedrijvigheid in Annen 
Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt 
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / interview met een bedrijf / nieuw 
bedrijf / speciale van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het reclame is 
voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding…. 
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op. 

http://www.zorgboerderijannen.nl/
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RABOBANK JEUGDTOERNOOI VV ANNEN 

Op zaterdag 8  juni en zondag 9 juni wordt er door de v.v. Annen een groot voetbaltoernooi 
georganiseerd voor de jeugd, het Rabobank 
jeugdtoernooi.  
In totaal zullen 80 teams van de F pupillen tot en 
met de C junioren dat weekend in Annen actief zijn.  
Zaterdag zullen eerst de jongste voetballertjes op 
de velden, hun talenten ten toon spreiden. De F en 
E pupillen spelen in poules van 5 teams en voor alle 
deelnemende ploegen is er een beker beschikbaar gesteld, daarnaast is er voor de jongste 
leeftijdscategorie ook de zogenaamde "Fairplay bokaal". 
Dit toernooi wordt voor de 7e maal op rij georganiseerd en gezien de opgave van de teams, worden 
er leuke en spannende wedstrijden verwacht op een goed niveau. Naast uiteraard de v.v. Annen 
zullen ook de verenigingen uit o.a. Hoogezand, Eelde, Gieten, Hoogkerk, Eext  en Loon op het 
toernooi aanwezig zijn. 
In totaal zullen ruim 800 voetballers, zowel meisjes als jongens, op het sportpark "de Hofakkers" 
actief zijn. Evenals de vele vrijwilligers die moeten zorgen voor een vlekkeloos verloop van het 
toernooi, maken ook de (veelal plaatselijke) sponsoren dit toernooi mogelijk.  
De wedstrijden op de zaterdag worden gefloten door de eigen jeugdscheidsrechters van de v.v. 
Annen. 

Het toernooi wordt gehouden in de stemperiode van de verkiezing “Het leukste dorp van Drenthe” 
en uiteraard zal hier ook aandacht aan besteed worden 

ZONDAG 2 JUNI BELANGRIJKE WEDSTRIJD VOOR  ANNEN 1! 

as. Zondag 2 juni is er een prachtig affiche. Het vlaggenschip van de voetbalvereniging Annen, het 
eerste elftal  moet in de 2e ronde van de nacompetitie voor promotie / degradatie 1/2e klasse in 
Annen op sportpark "de Hofakkers" het opnemen tegen VKW uit Westerbork. Ook finaledorp van de 
verkiezing Het Leukste Dorp van Drenthe. Annen zal tijdens 2 wedstrijden moeten aantonen dat zij 
beter zijn dan de Westerborkers. 9 Juni is de terugwedstrijd in Westerbork. De winnaar speelt 
volgend seizoen in de 1e klasse van de KNVB. In de eerste ronde wist Annen reeds te winnen van 
HODO uit Hollandscheveld. Aanvang wedstrijd om 14.00 uur. 
  

 

 

Sportnieuws 
Hier vindt u informatie over: 
een belangrijke wedstrijd toernooi of kampioenschap / voorstellen van een 
vereniging / leden gezocht / felicitatie als iemand zoveel jaar lid is. 
Kortom informatie aangeleverd door een vereniging. 
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ZWEMVIERDAAGSE  

Binnenkort is weer zwem4daagse in zwembad “de Borghoorns” in Annen. Het is van 24 t/m 28 
juni. De kosten zijn € 5.- (als je geen abonnement hebt 
kun je hier dus de hele week voor zwemmen).  
Je kunt zwemmen tijdens de openingstijden van het 
zwembad. Op woensdagmiddag is er kindermiddag 
met leuke spelletjes. 
 
Tijdens de zwemvierdaagse zwem je elke dag een bepaalde 

afstand. Hoe ver je moet zwemmen is afhankelijk van je leeftijd. 

• kinderen tot 10 jaar zwemmen elke dag 250 meter, dat zijn 10 baantjes 
• kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes 

Je mag tijdens het zwemmen altijd even rusten, maar je mag niet uit het water gaan. Dan moet je 
weer helemaal opnieuw beginnen. 
 
Medaille 
Als je de eerste keer hebt meegedaan aan de zwemvierdaagse krijg je op het einde van de week 
een hele mooie bronzen medaille in de vorm van een ster. Hier hangt een vaantje aan zodat je je 
medaille kunt opspelden of thuis ophangen. 
Je moet goed onthouden hoe vaak je meedoet, want als je voor de tweede keer meedoet krijg je 
een zilveren medaille. En daarna krijg je zelfs een gouden medaille. 
 
Welke medailles kun je winnen: 

1. bronzen medaille 
2. zilveren medaille 
3. gouden medaille 
4. gouden medaille met nummer 4 erop 
5. gouden medaille met nummer 5 erop enz. 

Dus als je alle medailles bewaard kun je heel goed zien hoe vaak je hebt meegedaan. 
 

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR, EN JE ONTVANGT GRATIS EEN EEN BOEK 
OVER ANNEN! 

Ken je iemand die net in Annen is komen wonen? Wijs hen dan a.u.b. op “het voorstellen” in het 
Mededelingenblad, zodat we ook de nieuwe Anneroelen beter leren kennen.  
Is er een Anneroeltje geboren? We plaatsen graag een berichtje. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NIEUWE ANNEROEL 
 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 
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WIST U DAT WE DIT BERICHTJE ONTVINGEN VIA INFO@ANNEN-INFO.NL? 

 
HAI JA IK BEN HILLIE VISSER EN WOON IN JUBBEGA FRIESLAND EN JA ANNEN IS EEN LEUKE PLEK 
EN ERG TOERISTTISCH ERG ALTIJD EENLEUK VOLKJE DRUK JA MET VELE ACCOMADATIE EN 
MARKTEN JA KWAM ER VAAK JA DAT IS MOOI HE MET VR GR HM VISSER EN J DEJONG 

 

MAANDAG 24 JUNI OUD PAPIER OPHALEN 

• 18.15 uur m.m.v. ploeg Kuipers  
Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen. 
 
Het oud papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de 
verenigingen, dus alle beetjes helpen!  
 
 
 

ZATERDAG  8 JUNI OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN 

Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag Annen, 
dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u weghalen. Ook 
tussendoor kan het opgehaald worden en in overleg kan er ook een 
container geplaatst worden.  Tel. 06-39377295 en/of mailadres: 
info@harleydagannen.nl  
 

• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd worden 
• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen 
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet worden 
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag wel even 

 vragen/afrekenen!  
 

DE 6E HARLEYDAG ANNEN 23 JUNI 

Verleden jaar tijdens de Harleydag heel veel regen, 
nu maar hopen op prachtig weer! Er zal weer heel 
wat te zien en te bleven zijn op de Brink.  
Mooie en ronkende motoren, stoere “bikers”, 
tatoeages, muziek, de Wheelie-simulator, kortom je 
komt weer ogen en oren tekort.  
Dit  jaar is het goede doel van de dag:  
Stichting Hulphond.  
Meer info: www.harleydagannen.nl  

Kalender  
 
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen. Heb 
je hier informatie over geef dit dan even door. 

Wist u datjes  
 
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen. 
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel 
jaar getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op 
de manier van de wist  u datjes in het sport en spel bulletin. De CD bepaalt 
ook hier wat er wel / niet geplaatst wordt 

mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
http://www.annen-info/
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HUNZERUN 15 JUNI 

Naast de wedstrijdloop van 10 kilometer, zal er dit jaar voor het eerst een loop zijn van 5 kilometer.  
Een prachtig parcours deels door het dorp en deels door het bos! Starttijd: 15.30 uur.  Ook  zal er 
natuurlijk weer de jaarlijkse Kidsrun plaats vinden! Starttijd: 14.30 uur www.hunzerun.nl 
 

ZONDAG 16 JUNI BRINKMARKT 10:00 - 17:00 

Beroemd in de regio en ver daarbuiten! De Brinkmarkten zijn niet 
zomaar markten, maar een ware belevenis. 
http://www.hunzemarkten.nl 
 

WIELERSPORT IN ANNEN:  

 
Woensdag 12  juni de 23ste Rabo Acht van Annen. 
 
 
Zaterdag 27 juli jeugdwedstrijd en ook weer de Rabobank Dikke Banden 
Wedstrijden voor de jeugd van de lagere school. 
Het is vakantie, maar als je in Annen bent verwachten ze je aan de start. Wil je 
meedoen, dan kun je dat nu vast melden via: johan@vanderkamp.org  
www.achtvanannen.nl  
 

 
 

DE FINALE VAN DE AA EN HUNZECUP SPRINGEN, SEPTEMBER OP DE 
BRINK 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op 
www.aaenhunzecup.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over bovenstaande kijk op: 
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender  
 
 
 
 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt rond de eerste van de maand uit  
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te 
voren naar: info@annen-info.nl  

 
Spelregels:  De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het 
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een 
foto erbij mag ook.  
De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt. 

http://www.hunzerun.nl/
http://www.hunzemarkten.nl/
mailto:johan@vanderkamp.org
http://www.achtvanannen.nl/
http://www.aaenhunzecup.nl/
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender
mailto:info@annen-info.nl
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