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Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 

 
Jaargang 7                  juni 2016 
 

 
 

 
 

Informatie avonden Glasvezel werkgroep Annen 

Een toekomstbestendig netwerk voor ons allemaal! 

Uit de onlangs gehouden enquête is gebleken dat het een groot deel van de Anneroelen interesse 

heeft in een alternatief voor de huidig beschikbare internetverbindingen in ons dorp. Ook is er 

behoefte aan meer informatie over dit onderwerp. Daarom organiseert de glasvezel werkgroep, in 

samenwerking met de Provincie Drenthe, een drietal informatieavonden in juni. 

 

De huidige koperverbindingen lopen langzaam maar zeker tegen hun limiet. In de enquête is ook 

duidelijk te zien dat delen van het dorp, maar zeker de buitengebieden, niet de snelheden halen 

die passen bij een toekomstbestendige internetverbinding. Naar mate er meer verkeer over deze 

lijnen zal lopen, zullen deze gebieden groter worden. Op korte termijn willen de grote 

marktpartijen hier niets aan veranderen. Daarom wordt het tijd voor ons Anneroelen, om daar zelf 

actief iets aan te veranderen. Niet alleen voor de huidige en nieuwe inwoners, maar ook om ons 

dorp in de toekomst interessant te houden voor nieuwe bedrijven en ZZP’ers om hier te wonen en 

te werken. Een glasvezelverbinding zal, zeker in de toekomst, een waardevermeerdering van de 

woning of bedrijfspand tot gevolg hebben. 

Kom daarom allemaal naar één van onze informatieavonden! 
Sprekers: 

- O.a. Erica van Lente, Stichting Breedbandplatform Drenthe (Verbind Drenthe) 

http://www.verbinddrenthe.nl  

- Leden van de Glasvezelwerkgroep Annen 

Onderwerpen: 

- Resultaten Glasvezel Enquête Annen. 

- Wat is de stand van zaken t.a.v. glasvezel in Drenthe. 

- Wat moeten we in Annen doen om glasvezel te realiseren. 

- Kunnen we samenwerken met andere “glasvezel initiatieven” 

in Drenthe. 

Wanneer: 

- Maandag 6 juni, 20.00 uur, in Ons Dorpshuis. 

- Dinsdag 7 juni, 20.00 uur, in Ons Dorpshuis. 

- Woensdag 15 juni, 20.00 uur, in Ons Dorpshuis. 

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er per info-avond  komen 

a.u.b. aanmelden via www.annen-info.nl  

http://www.annen-info.nl/
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Op woensdag 8 juni de 25ste Acht van Annen. 

 
De Stichting Acht van Annen organiseert dit jaar voor de 25ste 

keer de plaatselijke Acht van Annen. Een wielerronde met een 
mooie geschiedenis die teruggaat tot de jaren 50 en 60 van de 
vorige eeuw. 
 
De huidige serie is begonnen in 1991 met een wedstrijd voor 
junioren. Daarna werd het grotere werk weer opgepakt. De 
wedstrijden waren toen nog op zondag, waardoor er tijd was voor 
meerdere wedstrijden op een dag. Zo konden leden van de WV 

Assen-Roden ook in de buurt hun rondjes rijden. Renners als Ronald Dussel, Jos Harms, Gerdin 
Boelens en Niels de Blauw maakten daar goed gebruik van. 
 
Het eerste parcours ging om de Brink en via Spijkerboorsdijk, De Hullen, de Bult van de 
Havenstraat en Bartelaar. Een technisch en selectief parcours, waar altijd de sterkste won. 
Toen de gemeente Anloo besloot de driehoek aan het begin van de Bartelaar op te breken werd de 
bocht daar te smal om het peloton dubbel over de kruising te sturen. 
 
De wedstrijd werd verplaatst naar de Zuidlaarderweg, Veldweg, Molenakkers en Brink. 
Helaas geen Acht meer, maar nog steeds een super zwaar parcours. Dankzij de steun van Clubcafé 
D’ Anneroele kon daarna tot op heden worden gewerkt met een compacte organisatie.  
 

Er is de laatste jaren steeds gebruik gemaakt van nieuwe parcoursen. Eerst omdat 
werkzaamheden van de gemeente net een week te lang duurden, daarna om meer Anner Oelen 
mee te laten genieten van deze spannende wedstrijd. Eenmalig werd de Ronkelskamp, met 
rotonde, betrokken bij de race. Dat leverde voor het publiek een lange finishstraat op, waarbij de 
sprint al van verre kon worden bekeken. 
 
De laatste drie keren hadden we weer een echte Acht door Veldweg, Esakkers, Middenweg, 
Kruisakkers, Molenakkers en Markeweg op te nemen. Een parcours van ruim 2 kilometer in de 
vorm van de Acht. 
 
Nu we de 25ste Acht organiseren gaan we terug naar 
het oude parcours met Veldweg en Molenakkers. De 
bijna 180 graden bocht bij Stadman zit er ook weer 

in. In overleg met de winkeliers in het winkelcentrum 
wordt de locatie van Start/finish verplaatst naar de 
voorkant van het parkeerterrein. 
 
Dankzij onze grote en vaste club sponsoren uit Annen 
en omgeving zal er  weer een mooie wedstrijd 
georganiseerd kunnen worden. Laten we hopen dat 

het weer meezit en dat er meer publiek op de 
wedstrijd af komt. Het zal zeker weer spektakel 
geven. 
 
Voor informatie kunt U terecht bij: 
Johan van der Kamp.  
Telefoon 0592-271721 of 06-51915449 
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5 juni Autocross in Annen 
 
Waar: Nijedijk 
Hoe laat: 11.00 uur 

Meer info: www.knaf.nl/secties/autcross  
 

 

 
 

Het leukste dorp van Drenthe? 
 
Moeten we ons zolangzamerhand zorgen gaan maken of we nog wel 
in het leukste dorp van Drenthe wonen.  
Het bruisende Annen bubbelt nog wel maar bruist niet meer! 
We hadden zoveel leuke evenementen, zo veel activiteiten en nu?  
De kalender van Annen-info wordt steeds leger………. 

 
 

 Harleydag, “is niet meer” 
 Rock op Brink “is niet meer” 
 Brinkfestijn, “is niet meer” 
 Darttoernooi Annen open, “is niet meer”?? 
 Paasvuur, in 2016 was er geen paasvuur 

 Schoolreünie, ging niet door 
 Koningsdag, ging niet door (eenmalig door het slechte weer) 

 
Zijn er evenementen, leuke activiteiten die wel door gaan, geeft het dan tijdig door aan 
 info@annen-info.nl en het wordt op de kalender gezet en in het Mededelingenblad of facebook of 
Oeleneis. Want het zou toch wel heel jammer zijn als er wel wat georganiseerd wordt dat niemand 
er van afweet!  
 
 
 

Ook zo genoten van de Sport en spel week? 
 
Nagenieten kan via: 

www.flickr.com/photos/121494475@N05/collections/  
(of via www.annen-info.nl tabblad Sport en spel week) 
 

 
 

 
GEZOCHT: S & S PERS! 

 
- Wist u dat de Sport en Spel pers, De’ Anner Persies Rianne en 
Yvonne er mee stoppen? 
- We voor 2017 dus op zoek zijn naar nieuwe S&S pers! Opgave kan 
via info@annen-info.nl 
 
 

 

http://www.knaf.nl/secties/autcross
mailto:info@annen-info.nl
http://www.flickr.com/photos/121494475@N05/collections/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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De huisartsen in Annen zijn per 1 juni weer op volle sterkte.  

De afgelopen maanden hebben diverse huisartsen als waarnemer bijgedragen aan de continuïteit 

in de zorg zoals die onafgebroken vanuit de praktijk werd en wordt gegarandeerd. 

Per 1 juni bestaat het huisartsenteam weer uit vier vaste medewerkers. Het plaatje ziet er dan als 

volgt uit: dokter P. van den Broek breidt zijn werkzaamheden uit en gaat net als zijn collega 

mevrouw A. Sadeghi drie dagen per week werken. Mevrouw D.E. van Imhoff treedt per 1 juni in 

dienst voor twee dagen per week. Voor een nadere kennismaking met deze nieuwe arts zie de 

website van de huisartsen.  En mevrouw E.J. Haaijer blijft minimaal vier dagen per week spreekuur 

houden.  

In de komende vakantietijd zal er zo nu en dan nog worden ingevallen door tijdelijke waarnemers.   

Misschien is er tegen die tijd ook meer duidelijkheid over het 

voortbestaan van de eigen apotheek voor de inwoners van Annen. 

Iedereen weet dat de Minister overwoog om de inwoners van 

naburige dorpen wel gebruik te laten maken van onze apotheek 

maar de inwoners van Annen zelf naar Zuidlaren te verwijzen. Om 

dat te voorkomen hebben de huisartsen bezwaar gemaakt bij de 

Minister en hebben Dorpsbelangen en Vrouwen van Nu in Den 

Haag een petitie aangeboden. Dorpsgenote en Tweede Kamerlid Agnes Wolbert heeft een motie 

ingediend, die eind april unaniem door de Kamer is aangenomen. Daarmee heeft de Minister van 

Volksgezondheid nu de opdracht een praktische oplossing te zoeken. Die zal moeten voorkomen 

dat een bizarre tweedeling zoals hierboven genoemd tussen mensen uit Annen en omliggende 

dorpen zal ontstaan. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging steunt dit. Wanneer de Minister de 

uitslag van het onderzoek zal presenteren is niet bekend. Ons rest weinig anders dan te blijven 

vertrouwen op een goede afloop.  

 

 
 
"College bie ’t pad" college Aa en Hunze gaat op dorpenbezoek!  
 
Op dinsdag 24 mei start het college van de gemeente Aa en Hunze in Gasselternijveenschemond 
met ‘College bie ’t pad’. Met ‘College bie ’t pad’ brengen de burgemeester en wethouders iedere 
maand een bezoek aan een dorp in Aa en Hunze. Daarbij bepalen de inwoners de agenda. Tijdens 
de lunch vindt een gesprek plaats met een aantal inwoners en het middagprogramma is 
samengesteld door het dorp zelf.  
 

De collegeleden zijn geregeld in de dorpen aanwezig. Gezamenlijk gaan ze nu in de dorpen in 
gesprek met inwoners. De vereniging van dorpsbelangen of het dorpshuisbestuur zorgt voor 

https://huisartsenannen.praktijkinfo.nl/
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nadere afstemming met inwoners over welke onderwerpen tijdens het dorpenbezoek aan bod 

komen. Zo komt het college onder andere te weten welke onderwerpen op de toekomstagenda van 
het dorp horen.  
Het opstellen van een toekomstagenda per dorp maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma van 
de Strategische Toekomstvisie Aa en Hunze.  
 
In de ochtend heeft het college in het dorpshuis het wekelijkse (besloten) collegeoverleg. 

Aansluitend vindt de lunch plaats met een aantal inwoners. Het middagprogramma bestaat 
bijvoorbeeld uit een bezoek op locatie of een bezoek aan een ondernemer in het dorp.  
 
5 juli is het de beurt aan Annen. Meer informatie volgt. 
 
 

 
 
 

 
Op naar Vocaal Festival Annen, 11 en 12 juni! 
 
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. 
Het Vocaal Festival Annen is het jaarlijks festival in het 2e weekend van juni in Annen. Het biedt 
een podium voor ieder optreden. 
Het weekend van 11 en 12 juni gaat het festival opnieuw van start. 

Noteer deze data vast in uw agenda en zorg dat u dit speciale festival niet mist! 
Ook dit jaar zijn er weer 10 podia waar de vele koren en orkesten zich op 
gaan presenteren. Dagen vol zang- en muziekplezier voor zowel 
deelnemers als bezoekers. 
Maar het Vocaal Festival Annen zal nog veel meer bieden! Zo is het 
mogelijk om workshops bij te wonen om te ervaren waartoe we samen in 

staat zijn. En het samen zingen met een Symfonie Orkest, met 80 
muzikanten, behoort opnieuw tot een uitdaging. Dit spectaculaire optreden 
tijdens de Festival Proms Annen is voor deelnemers en bezoekers een 
unieke belevenis die elk jaar weer een diepe indruk achterlaat! 

 
11 juni 2016:       

 Vocaal Festival Annen met 40 koren uit binnen- en buitenland die wederom optreden op 10 

verschillende podia in het dorp.  
 Daarnaast vinden er diverse workshops plaats voor koorleden en andere belangstellenden. 
 ’s avonds wordt het Festival wederom afgesloten met een Promsconcert m.m.v. het 

Veenkoloniaal Symfonie Orkest o.l.v. Oud-Annenaar Lubbertus Leutscher. Ook een aantal 
koren zullen hier hun medewerking aan verlenen. Het thema is: ABBA.  

12 juni 2016: 
 Festival-on-Tour. Was het in 2015 nog van bescheiden omvang, in 2016 is de bedoeling dat 

er zo’n 14 koren meedoen die op verschillende en verrassende plaatsen in en rondom op 
zullen treden. Te beginnen in de tent op de Brink in Annen, maar ook ’t Keerpunt, de 
Heerencompagnie en andere horeca- en recreatiebedrijven zullen meedoen. Het vervoer 
wordt wederom verzorgd door het Nationaal Busmuseum met historische “GADO-bussen”.  

Voor het Festival en On-Tour zijn diverse arrangementen mogelijk. 
 
Meer informatie http://www.vocaalfestivalannen.nl  
 

http://www.vocaalfestivalannen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbttTynv3MAhVC1hQKHTmODtoQjRwIBw&url=http://www.carep.be/Carepkoor.htm&psig=AFQjCNG2dSBCKVonQlLjVojgQse3TKojrQ&ust=1464541076041521
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
 

Maandag 4 juli oud papier ophalen vanaf 18.00 uur. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
Met medewerking van ploeg Zeubring. Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.  Het 
oude 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! 
 
Breng je zelf papier weg naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen, stapel het 
papier, de dozen dan netjes op! Dat bespaart “onze Gerrit” heel veel werk en ergernis! Bedankt! 
 

Wat je nog meer met papier kan doen? 
 
Het grootste papieren vliegtuig ter wereld vloog een vlucht van zeven 
seconden voordat het crashte.  

Het papieren vliegtuig, was meer dan 13 meter lang en woog niet 
minder dan 360 kilo! 

 

 

 
Zaterdag 4 juni oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten van “de Harleyclub”. 
 
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan kunt U bellen of 
mailen en zij komen het graag bij u ophalen. Van de opbrengst organiseren zij prachtige 
activiteiten voor het dorp, bijvoorbeeld voor de bewoners van het Holthuis. 
 
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. 
 
Wat je nog meer met oud ijzer 
kunt doen? 
Neem honderden stukken oud ijzer 
afkomstig van voornamelijk 
gereedschap, auto's, fietsen en je 
hebt genoeg materiaal om er een 
kunstwerk van te maken, zoals deze 

schildpad! 
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
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Koekactie DRENTHINA  15 juni 
 

 
 
Zoals elk jaar houdt de muziekvereniging Drenthina in Annen een koekactie. 
Op woensdag 15 juni komen de leden van Drenthina bij u langs. Zij komen  
vanaf 18.00 uur bij u aan de deur om Knol's Kandij- en/of Knol's Notenkoek  
te verkopen. De prijs van de koek is € 3,50 per stuk.  
  
Bent u deze avond niet thuis, maar wilt u toch zo’n overheerlijke koek kopen,  
dan kunt u  koek bestellen door een e-mail te sturen naar: drenthina@hotmail.com.  

Geef dan, naast uw naam,  adres en telefoonnummer, aan welke koek u wilt, Kandij- of 
Notenkoek, en hoeveel koeken u wilt bestellen. Er wordt dan een afspraak gemaakt over de 
bezorging. Doe dit wel vóór 10 juni. 
 

Stichting het Drentslandschap ook rondom Annen. 
 
Meer info kijk op: http://www.drentslandschap.nl/activiteiten 
 

 
 
 
 
 

 
               
 
                            

De Brinkmarkten 
 
19 juni 

17 juli 
31 juli 
14 augustus 
4 september. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Meer informatie: http://www.marktbezoeken.nl 
 

mailto:drenthina@hotmail.com
http://www.drentslandschap.nl/activiteiten
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7tG5oP3MAhXCbhQKHThqDhMQjRwIBw&url=http://www.drentslandschap.nl/&psig=AFQjCNHoJGe99n4aUnk7YlBjkWKsZ0-81g&ust=1464541512641941
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Stoer en Originele vaderdagactie 

Waar worden vaders nu echt blij van? Van een 

mooie foto van hun geliefden natuurlijk.  

Vandaar dat VEELZIJDIG ANNEN op woensdag 

15 en vrijdag 17 juni, alle kinderen de 

mogelijkheid geeft om een mooie foto te laten maken. Deze foto kan direct gratis afgehaald 

worden bij PC Service. Om het kado compleet te maken, bestaat er de mogelijkheid de foto in een 

fotolijst te laten maken. Hiervoor word een kleine bijdrage gevraagd.  

 

Een leuk kado voor Vaderdag en een mooi gebaar. 

Waar: Winkelcentrum d' Anloop, hoek Faunaland/Coop  

Wanneer: Woensdagmiddag 15 juni en vrijdagmiddag 17 juni 

van 13.00 – 17.00 uur 

 
 
 
 
 

Nationale Buitenspeeldag bij skidkinderopvang  
 
Woensdag 8 juni 2016 is het Nationale Buitenspeeldag. skidkinderopvang 
organiseert daarom in Annen een buitenspeelmiddag.  
 
De buitenspeelmiddag vindt plaats bij buitenschoolse opvang Ekiwoek op dinsdag 7 juni a.s. van 

15.00 – 17.00 uur. Ook kinderen uit de buurt zijn van harte welkom. Kinderen tot 6 jaar nemen 
deel onder begeleiding van een volwassene en deelname is op eigen risico.  
 
We maken er een mooie dag van. Er is van alles te doen en te beleven van lekker springen op een 
springkussen voor de jongste kinderen tot ‘sumoworstelen’ voor de oudste kinderen. Er worden 
stokken versierd, zandtekeningen gemaakt, er kan op straat worden getekend met stoepkrijt en 
nog veel meer!  
 
De  buitenspeeldag is door Jantje Beton in het leven 
geroepen om 1 keer per jaar speciale aandacht te 
besteden aan het belang van buitenspelen voor 
kinderen.  Buitenspelen is namelijk niet meer zo 
vanzelfsprekend als vroeger; 1 op de 5 kinderen 
speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten. 

Terwijl buitenspelen essentieel is voor een gezonde 
ontwikkeling van kinderen. Er is overtuigend 
wetenschappelijk bewijs dat bewegen een positief 
effect heeft op de gezondheid van kinderen en 
jongeren.  
 

skidkinderopvang wil hier natuurlijk graag aan 
bijdragen; we spelen daarom elke dag buiten en 
willen dit met de Buitenspeeldag extra feestelijk 
maken! 
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

 
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.dorpshuisannen.nl/

