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Jaargang 4                                    april 2013 

Grote opkomst bij voorlichtingsavond voor starters! 

De onlangs door de Gemeente georganiseerde informatieavond voor starters op de woningmarkt 
heeft laten zien dat er heel veel starters op zoek zijn naar een woning in Annen. Zo’n 90 Anneroelen 

kwamen op deze avond af! Al snel bleek dat 
er weinig mogelijkheden voor starters zijn.  

Nieuwbouw is veelal financieel niet op te 
brengen. Er zijn bijna geen geschikte, 
betaalbare bouwkavels. En er zijn te weinig 
betaalbare huurwoningen in Annen. Wel 
werd de mogelijkheid genoemd om 
gezamenlijk, als collectief, te bouwen. Dit 
levert wel financieel voordeel op. 

Het signaal naar de Gemeente en de 
Woonborg toe was in ieder geval duidelijk: 

Denk mee over betaalbare oplossingen en omarm burger initiatief! 

De Gemeente heeft toegezegd alle aanwezigen die hun e-mail adres hebben achtergelaten actief te 
benaderen en te vragen of ze nog iets voor hen kunnen betekenen. Starters met serieuze plannen 
worden uitgenodigd door de gemeente om hier verder over van gedachte te 
wisselen.  

Commissie Dorpsbelangen zal door de Gemeente op de hoogte gehouden worden 
over de ontwikkelingen. De Commissie zal zelf ook actief blijven benaderen naar 
de Gemeente en de Woonborg toe: “elke Anneroel die Annen verlaat omdat er 
geen geschikte en/of betaalbare woning beschikbaar is, is er één te veel!” 

De presentatie van deze avond kun je na lezen op:  www.annen-
info.nl/documenten/Starters_Annen_2013.pdf 
 

Annen Deed het! 
 
Zaterdag 16 maart kwamen er zo’n 75 vrijwilligers (!) af 
op de oproep van Commissie Dorpsbelangen om mee te 
doen met “Annen Doet”. 
Hieronder 2 verslagen en neem eens kijkje in het fotoalbum: 
http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/15-annen-doet-2013 
 
 
  

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://annen-info.nl/documenten/Starters_Annen_2013.pdf
http://annen-info.nl/documenten/Starters_Annen_2013.pdf
http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/15-annen-doet-2013
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(VV)Annen doet 
 

Zaterdag 16 maart 2013 stond heel Nederland in het teken van NLdoet. Dit is de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland met het doel om allemaal klusjes te doen om 
je eigen omgeving mooier, schoner en prettiger te maken. De commissie 
dorpsbelangen heeft net als vorig jaar 
dit initiatief opgepakt en heeft alle 

verenigingen aangeschreven met het verzoek zich 
aan te sluiten bij de actie Annen doet.   
De voetbal vereniging stond natuurlijk achter dit 
initiatief. Als Annen schoon en opgeruimd is 
genieten we hier allemaal van. 
Tevens heeft de actie ook een opvoedkundig aspect. 
Kinderen (en ouderen) dienen te beseffen, dat zij 
niet zomaar overal afval kunnen achterlaten. De 
voetbalvereniging had haar teams opgeroepen om 
zaterdag 16 maart om 09:00 bij het streetveld te 
komen helpen. Zij had wel aangeven dat de meeste 
teams zaterdagmorgen echter zelf voetballen.  
Zaterdagmorgen om 09:00 stonden in de vrieskou 
de F3 (leeftijd 7-8) en de B -junioren(14-16) samen 
met hun leiders bij het streetveld. Veel last van de kou hadden ze niet, want er moest gewerkt 
worden. De jongste jeugd ging de omgeving van de sporthal schoonmaken en al het zwerfafval 
opruimen. Zij waren zeer actief en het was elke keer weer een verrassing wat er gevonden was.  

Met tien zeer actieve jongens van 7 -8 jaar op 
pad werden de vuilniszaken snel gevuld. Het 
grootste succes was als er geld gevonden werd, 
dit verdween natuurlijk ook niet in de vuilniszak. 
Opmerkelijkste was wel een schokdemper van 
een auto. De grootste ergernis was wel het vele 
glas werk en plastic drinkflesjes. Vaak was dit 
glas ook kapot, dus ook nog wel gevaarlijk om 
op te pakken. Alles liep goed af.  
Het leek haast of er een uitstervende generatie 
oudere jeugd (14-16) was komen opdagen. 
Vaak wordt gedacht dat deze leeftijd een van de 
veroorzakers zijn van het zwerfafval. De groep 
die Annen doet hielp ergerde zich oprecht aan 
de mensen, die zomaar alles op de grond 
gooien. Ze bestaan dus nog.  
De jongste jeugd heeft ongeveer tot 11:00 
meegedaan en kregen toen een glaasje ranja en 

een zakje snoep aangeboden. De papiertjes van de snoep werden uit geheel eigen beweging in de 
prullenbak gegooid. Het naar huis brengen van deze jeugd was nog een hele klus, omdat ze op elk 
hoekje wel een papiertje of flesje zagen liggen en volgens hun moest alles opgeruimd worden.  
De oudere jeugd ging wat langer door. Deze jongens werden ook goed gezorgd.  
V.V. Annen vond de dag een geweldig initiatief en een groot succes. Zij hopen dat er volgend jaar 
nog meer mensen mee doen. Voor de jeugd en kinderen die zaterdag aanwezig waren een groot 
compliment. 

Het Dierenparkje deed ook mee! 
Een verslagje namens de vrijwilligers van het “Dierenparkje”: 
“Annen Doet was een groot succes! We hadden er niet 
op gerekend, maar er kwamen 12 vrijwilligers naar het 
parkje, en samen met Diederik, Rienhart, Linda en later 
ook Monique waren er dus 16 mensen aan het werk 
vanmorgen. En dus zijn er flink wat klussen geklaard: 
kippenhok helemaal schoongeboend, konijnenhok 
grondig schoongemaakt van binnen, oud hok Koosje en 
Witje leeg gemaakt, schuurtje en zoldertje opgeruimd 
en schoongemaakt, schapenhok verschoond, bomen 
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gesnoeid, gaten gedicht, kantjes gestoken.... Na afloop gezellig soep met broodjes in het sportcafé. 
Zeer geslaagd, een mooi initiatief van de Commissie Dorpsbelangen!  
Als klap-op-de-vuurpijl zijn er ook nog twee nieuwe vrijwilligers gevonden!” 
 

Annen het leukste dorp van Drenthe?  Alleen met jouw hulp! 
Dit voorjaar strijden de Drentse dorpen om de titel “Het   
Leukste Dorp van Drenthe”. Tot 19 april 12:12 uur kun je 
dus ook stemmen op Annen, het bruisend Brinkdorp. 
Anneroelen weten natuurlijk best dat Annen een dorp is 
waar altijd wat te doen is! Kijk maar op www.annen-info.nl  
en je ziet een greep van alle activiteiten uit 2012. Ook 
2013 staat weer bol van de activiteiten alleen daarom al 
zou de titel : Het Leukste Dorp van Drenthe naar Annen 
moeten gaan. Maar deze titel krijg je niet voor niets, er 
zijn allerlei opdrachten die op korte termijn vervuld 
moeten gaan worden.  

Daarom een dringende oproep van Commissie 
Dorpsbelangen Annen: Anneroelen die zich in willen zetten 
voor deze verkiezing meld je aan via info@annen-info.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilliger zoekt vrijwilliger 
Het duurt niet lang meer of 'de vrijwilliger' is de meest gezochte mens van onze 
samenleving.  Instellingen voor verstandelijk beperkten, zorginstellingen voor 
ouderen, sportclubs, culturele instellingen, evenementenbureaus, scholen, 
speeltuin; allemaal zijn ze op jacht naar DE VRIJWILLIGER.  
 

En dan het liefst eentje die vaak wil komen, lang blijft en lekker fit is. Want stabiliteit is van groot 
belang. Tegenwoordig is het hard werken in een gezin. De man en vrouw hebben vaak beide een 
baan waardoor ze ook beide een taak in het huishouden hebben. Dan zijn er nog een paar kinderen 
die om de aandacht van de ouders vragen en de drukte is compleet. We hebben het idee dat er 
geen tijd meer is voor ons zelf. Altijd maar bezig. Herkent u dit? 
Zonder vrijwilligers zou de samenleving niet draaien. Belangeloos steken mensen hier hun vrije tijd 
in. Waar zou de maatschappij zijn zonder deze vele vrijwilligers. 
Ik ben Vincent Kampherbeek, 35 jaar en woon in Annen. Ondanks mijn drukke leven heb ik mij op 6 
juni 2012 aangemeld als vrijwilliger voor het project Hartveilig Annen. Samen met Jan Berends, Nico 
Arling, Dick Hendriks, Menzo Wester en de Commissie Dorpsbelangen zijn we druk bezig met het 

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

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
http://www.leukstedorpvandrenthe.nl/
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opzetten van een 6 minuten zone in Annen. Meer informatie over het project kunt U vinden via het 
mededelingenblad van de CD, Facebook, Twitter of de website van Hartveilig Annen. 
Ik wist niet dat vrijwilliger zijn voor Hartveilig Annen me zoveel voordelen zou opleveren, zo heb ik 
veel bijzondere mensen mogen ontmoeten, heb ik kansen gekregen, me kunnen ontwikkelen en 
mijn netwerk kunnen uitbreiden. Het geeft me energie en ik heb echt het gevoel dat het 
gewaardeerd wordt. En het mooie van alles is? Het kost me helemaal niets! Ok, een klein beetje 
vrije tijd maar dat is het zeker waard. We hebben met de werkgroep  al veel bereikt maar we zijn er 
nog niet. 
We zoeken nog vrijwilligers die net als ik willen reanimeren als een dorpsgenoot van ons onwel 
wordt door hartfalen. De ambulance heeft vaak een aanrijtijd van 10 minuten of meer. Doormiddel 
van het inzetten van burgerhulpverleners kunnen we als we genoeg vrijwilligers hebben elke 
inwoner in Annen binnen 6 minuten eerste hulp verlenen ter ondersteunen van de professionele 
dienstverlening.   
Heeft U een geldig reanimatie diploma meld U dan aan op hartslagnu.nl. Bent u enthousiast geraakt 
maar heeft u nog vragen? Kom dan met ons in contact via hartveiligannen.nl of mail naar 
info@hartveiligannen.nl  
 
Samen kunnen we levens redden! 
Hartveilige groeten, 
Vincent Kampherbeek 

 

Heel hartelijk gefeliciteerd! En bedankt voor jullie stem!  

 

Annen deed massaal mee naar de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. ONZE SPORT & 
SPELWEEK was als winnaar in de categorie Buurt uit de bus gekomen in Aa en Hunze. Dat 
betekende dat wij de gemeentelijke winnaar waren in deze categorie. Helaas bleef het daarbij. Op 
http://www.kroonappels.nl kun je zien wie wel doorgaan naar de volgende ronde. 

 

 

30 APRIL GEEN ORANJEONTBIJT! 
 
Ondernemersvereniging ANNO  heeft na rijp beraad besloten dit jaar 
GEEN Oranjeontbijt te organiseren. 
Eén en ander houdt verband met de troonswisseling die op deze dag in ons 
koningshuis zal plaatsvinden. 
De verwachting is dat veel mensen dit op de voet zullen gaan volgen en  
daardoor het ontbijt aan hen voorbij zullen laten gaan. 
Het zou zonde zijn dat er een ontbijt klaar staat en de grote menigte blijft weg. De 
ondernemersvereniging hoopt op begrip van alle trouwe gasten van het ontbijt. 
  

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…. 

             

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6xpRyhlktggUvM&tbnid=AHPsjOL9uZ62nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ikea.com/nl/nl/store/breda/offers&ei=HOsoUffQAuWT0QW2qoH4Cw&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNFVB2DplWWYoLCfT5ahkTudocjqeA&ust=1361722511126290
http://www.annen-info.nl/index.php/mededelingenblad
http://www.facebook.com/#!/hartveiligannen
https://twitter.com/HartveiligAnnen
http://www.hartveiligannen.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartveiligannen.nl/home.html
mailto:info@hartveiligannen.nl
http://www.kroonappels.nl/
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Schildersbedrijf Reitsema gaat verder als 
Colors@Home Reitsema. 
                                                                                                                                                                 

Na wekenlang klussen en verbouwen is onze geheel vernieuwde winkel 
dan eindelijk in april klaar. Ons assortiment is uitgebreid en we kunnen u 
behalve verf en behang nu ook laminaat, pvc, vloerbedekking, gordijnen 
en raamdecoratie bieden! 
Tevens bestaan we dit jaar 75 jaar!  
Ook is Gerard Kremer 25 jaar in dienst en Tiete Hoven 12,5 jaar! Samen 
met het feit dat wij sinds 1 januari het bedrijf hebben overgenomen van 
Jacob  en Hillie zijn dit redenen genoeg voor een feestelijke dag!          
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn super trots op onze nieuwe winkel, daarom nodigen we 
iedereen uit om op Zaterdag 20 april tijdens onze open dag een 
kijkje te nemen in onze nieuwe winkel. En we nodigen u deze 
dag van harte uit samen het glas te heffen tussen 15:00 uur en 
18:00 uur. 
 
In de periode van 20 april t/m 4 mei hebben wij mooie feestelijke 
opening acties. 
 
Tot ziens in onze winkel, 
Hendrik en Regina Reitsema                                                                                                                                                                         
 
 

Op 13 en 14 april organiseren de Brinkruiters een “enjoy the ride” 
weekend met buitenritten 

 

In samenwerking met de K.N.H.S. worden op deze twee dagen prachtige buitenritten georganiseerd  
voor ruiters en menners. Op zaterdag lopen de routes door het prachtige landschap van de 
Drentsche Aa. Het landschap is eeuwenoud met hunebedden, grafheuvels, esdorpen, een rijgebied 
met bos en heide. 

Meer info zie www.enjoytheride.nl of klik op deze link  

 
 

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. 

http://www.enjoytheride.nl/
http://www.brinkruiters.nl/images/documenten/Enjoy_the_Ride_weekend.pdf
http://www.schildersbedrijfreitsema.nl/
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Open dag tennis club annen op tweede paasdag 1 april 
Ooit al eens willen tennissen of na jaren het racket op zolder te hebben weggelegd, deze mooie 
sport weer willen oppakken? Dat kan op maandag 1 april, Tweede Paasdag, op onze vier 
tennisbanen in Annen, gelegen naast de kantine en het hoofdveld van onze voetbalvereniging. Deze 
Open Dag start om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Meer info: www.tcannen.nl. 
 

Anner Avond4daagse 
Dit jaar weer in de week na de pinksterdagen, van 21 t/m 24 mei 2013. 

Verdere informatie is te vinden op de nieuwe 
website: www.avondvierdaagse-annen.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wist u dat er een Buitenspeeldag bestaat? 
 
Ook dit jaar slaan Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Veilig 
Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon 
de handen ineen en organiseren op woensdag 12 juni de 
Buitenspeeldag.  
 
De initiatiefnemers roepen gemeenten, ouders, buurtbewoners, 

scholen, belangenorganisaties en het verenigingsleven op om in hun buurt een leuk en actief 
programma voor kinderen te organiseren.  
 
Inschrijven kan via www.buitenspeeldag.nl 
 
 
  

Wist u datjes  
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen maximaal 30 woorden. 
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 

http://4.bp.blogspot.com/-CTwUaQNray0/Tq1U9XIgYfI/AAAAAAAAABY/vttiInmQHeI/s1600/voetstappen.gif
http://4.bp.blogspot.com/-CTwUaQNray0/Tq1U9XIgYfI/AAAAAAAAABY/vttiInmQHeI/s1600/voetstappen.gif
http://www.tcannen.nl/
http://www.avondvierdaagse-annen.nl/
http://www.buitenspeeldag.nl/


Pagina 7 van 9      (digitaal mededelingenblad april 2013) 

 
Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je dan voor. En ontvang gratis een boek! 

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. 
 
 

Maandag 8 april oud papier ophalen 
18.15 uur m.m.v. ploeg Scheper  
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!  

Zaterdag 6 april en 4 mei oud ijzer en andere metalen ophalen 
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag Annen, dan kunt U ons bellen of 

mailen en komen wij 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!  
  
 

Maandag 1 april Paasvuur in Annen 
Om 19.30 uur zal de paasbult worden ontstoken aan de Nije Dijk 
(tegenover de mestsilo). Ook dit jaar zal de voetbalvereniging Annen 
het traditionele paasvuur organiseren.  
 
 

Zondag 14 april gratis Voorjaarsconcert Drenthina 
Aanvang 15.00- eindtijd circa 17.00 uur. Zaal in Dorpshuis 
open vanaf 14.30 uur en de toegang is geheel gratis! 
 
De muzikanten nemen u muzikaal bij de arm en vergezellen 
u naar diverse veraf gelegen steden en streken:  van de 
desolate Schotse Hooglanden tot het zinderende Braziliaans 
Carnaval…..... 

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. 

 

NIEUWE ANNEROEL 
 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annen-info/
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Zondag 7 april CRCH Rally  
Op zondag 7 april wordt de rally gereden, waarvan de 
opbrengst grotendeels naar de kindertehuizen in Kaapstad 
gaan. Je kan je opgeven via de website 
www.kindertehuiskaapstad.nl 
Start is net als vorig jaar bij Vakgarage Stadman en de finish 
bij Camping De Vledders in Schipborg. 
Kosten € 45,= p.p. en daarbij is inbegrepen de koffie, de lunch 
en de barbecue inclusief drankjes na afloop.  Doe je ook mee? 
Voor meer informatie yvonne@klinkhamercatering.nl 
 
 

zondag 7 April van 11.00- 16.00 uur open activiteiten dag bij Breeland 
Recreatie 
Tevens opening I-phone route Geopark de Hondsrug  www.breelandrecreatie.nl 
 
 
 

 
 
 
 

Zondag 21 april en 5 mei 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 
 
 
 

http://www.kindertehuiskaapstad.nl/
mailto:yvonne@klinkhamercatering.nl
http://www.breelandrecreatie.nl/
http://www.hunzemarkten.nl/
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Voor meer informatie over bovenstaande kijk op: 
http://www.annen-info.nl/index.php/component/jevents/month.calendar/2013/04/31/8?Itemid=1 
 
 
 
 
 
 
 

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.annen-info.nl/index.php/component/jevents/month.calendar/2013/04/31/8?Itemid=1
mailto:info@annen-info.nl
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