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Jaargang 5                                    April 2014  
 

 
 

 
Annen Deed het! 

 
 
Zaterdag 22 maart deden vele vrijwilligers uit Annen mee met  
"Annen Doet". Onder leiding van Commissie Dorpsbelangen en 

met steun van Gemeente Aa en Hunze 
werden vele klussen in Annen geklaard. 
 
Bij 't Holthuys, werden onder andere de 
bloemetjes buiten gezet en het terras weer klaar gemaakt voor gebruik. 
 
In het  Dierenparkje werden de hokken 
geboend en bomen gesnoeid. 
 
Voor de kinderen is er begonnen aan 
een groentetuintje bij "de Krullevaar". 
 
Het buitengebied werd met behulp van 
de brandweer ontdaan van heel veel 
zwerfafval. 
 

In het dorp werden de staatnaambordjes gesopt. 
 

 Ook het Streetveld ligt er weer blinkend bij. 
 
De jeu de boulesbanen naast het Streetveld liggen er ook weer 
prachtig bij. 
 
Als afsluiting werd er 
gezellig gezamenlijk 
gegeten en ervaringen 
uitgewisseld, de lunch werd 
aangeboden door de 
Gemeente. 
 

 
De CD bedankt alle vrijwilligers voor hun hulp.  
Het is fijn dat we met elkaar Annen nog mooier gemaakt 
hebben! 
 
 Voor meer foto’s ga naar: http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/35-annen-doet-2014  

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/35-annen-doet-2014
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EDUBIKE:   Veilig op de E-Bike Dag Annen                  
 
Op dinsdag 20 mei  vindt de ‘veilig op de E-bike dag voor senioren plaats in het Dorpshuis/ 
Sportcafé in Annen.  
Deze dag is bedoeld voor 65 plussers die op een gezellige, ongedwongen manier meer willen weten 
over het veilig gebruik van de E-bike.  
Met voorlichting over veilig op de elektrische fiets (E-bike) en veilig in het verkeer. De veilig op de 
E-bike dag is bedoeld voor senioren die op een E-bike fietsen en voor diegene die er over denken 
om over te stappen op een E-bike.  
 
Naast voorlichting staan er een beweeg les en 
praktijkoefeningen op het programma. 
Tijdens de beweeg les zal er aandacht worden 
besteed aan reactie en balans.  
Op een afgezet parcours worden de 
fietsvaardigheden in verschillende situaties 
geoefend. 
 

Daarnaast is fietsspecialist 
Roossien aanwezig waar 
verschillende E-bikes 
uitgeprobeerd kunnen worden. 

 
Deze dag duurt van 9.00 tot 14.30 uur en wordt 
rond 12.30 uur onderbroken voor een gezellige 
lunch. 
Deelnemers komen met hun eigen fiets naar deze 
dag. 
 
 
Aanmelden 
Belangstellenden voor de ‘ Veilig op de E-bike dag’ kunnen zich aanmelden bij het Sportcafé: Kina 
ten Brink. Of bij Edubike: Aleida Muis tel: 06-43458620  
 
Of door een mail te sturen naar edubike2013@gmail.com (o.v.v. aanmelding E-bike dag, plaats en 
datum). Noteer in de mail s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of u met de fiets/ E-
bike komt en of u WA verzekerd bent. 
Er zijn € 10,00 kosten verbonden aan de deelname. Deelname is op eigen risico. 
 

Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan.  
U ontvangt ongeveer 1 week voor de ‘Veilig op de E-bike dag’ een bevestiging van uw deelname.  
 
Aanmelden kan tot 16 mei. 

 
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze. 

 
 
 
 
 
 

DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 

mailto:edubike2013@gmail.com
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Paasvuur in Annen maandag 21 april 

 
Maandag 21 april om 19.30 uur zal het paasvuur 
worden ontstoken aan de Nije Dijk (tegenover de 
mestsilo). Ook dit jaar zal de voetbalvereniging Annen 
het traditionele paasvuur organiseren. Hiervoor gaan ze 
weer snoeihout inzamelen.  
Zaterdag 19 april halen ze het snoeihout op bij u 
aan huis. Ze verzamelen slechts organisch materiaal 
dat niet is behandeld met olie, chemische producten, 
zoals verf, lak, impregneermiddelen e.d. Graag het 
snoeihout gebundeld, takken maximaal 1½ meter 
zonder kluit niet te vroeg aan de straat te zetten. 
 

Heeft u een grote partij dan graag van tevoren melden aan Nico Borg, tel. 0592-271772. 
Zij komen dan vrijdag 18 april bij u langs om een prijsafspraak te maken.   
 
Wij hopen dat u komt kijken naar het resultaat van het paasvuur! 
 
 
 

 
 
Wist u dat: 
 
Gezocht uilen drukwerk! 
 
Geachte lezer, 
 
Hopelijk ben ik bij u aan het goede adres met mijn volgende vraag. 
Mijn vrouw en ik verzamelen al meer dan 40 jaar: 
Alles wat er gedrukt wordt met en over uilen.  
Folders, foto’s, krantenartikelen, reclamedrukwerk, kaarten, stickers, briefpapier enz.  
Omdat Annen een echt uilendorp is vermoeden we dat dergelijk materiaal aanwezig 
is. U zou ons een heel groot plezier doen wanneer u ons iets zou willen toesturen. 
We beleven enorm veel plezier aan onze verzameling. 
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank. 
 
Vriendelijke groet, 
E.J.Blok 
Prins Willem Alexanderpark 461 
3905 CN Veenendaal 
 
 

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. 
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Wist u dat: 

 
 

 
 
 

De bankrekening waar giften gestort kunnen worden is NL29RABO 0321 1351 05 
t.n.v. Monique van der Struik. 
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Zaterdag 26 april Koningsdag op de Brink  
  
Zaterdag 26 april organiseren de Vrienden van Oranje 
Koningsdag op de Brink in Annen. 
 
De dag begint met een oranjeontbijt geregeld door de 
ondernemersvereniging Anno. 
 
Vervolgens is er een verkleedoptocht, waarna wordt 
begonnen met het Kinderplein, het sportplein, de 
outdooractiviteiten en natuurlijk weer de patattafel.  
Er zal op het podium weer veel talent uit de omgeving 
voorbij komen. Zorg dat je er bij bent, dit wil je niet 
missen!  
Houd de brievenbus in de gaten voor het gehele 
programma in de Vrienden Van Oranjekrant 2014! 
 

 
 
Zondag 6 april Voorjaarsfair en Paasshow Tuinwinkel Klinkers 
 

Op zondag 6 april organiseert Tuinwinkel Klinkers een fair 
met ruim 20 kramen met een grote diversiteit aan 
producten zoals o.a. brocante, woon-accessoires, sieraden, 
streekproducten en tuindecoratie.  
 
In aanloop naar de naderende paasdagen kunnen kinderen 
eieren zoeken. In de winkel is een grote paasshow, waar u 
prachtige exclusieve paasarrangementen, voorjaarskransen, 
bloemstukken en andere paasproducten kunt vinden. 
 
Met de voorjaarsfair/paasshow word het nieuwe tuinseizoen 
gestart en kunt u een kijkje nemen op het vernieuwde 
showterrein, waar o.a. diverse bestratingsmaterialen te zien 
zijn en een kleine showopstelling van een tuin.  

U kunt zelf aan de slag gaan in de tuin, maar u kunt het ook door onze hoveniers laten uitvoeren. 
Informeer gerust naar de mogelijkheden. 
 
De fair wordt gehouden van 10.30 t/m 17.00 uur. U vindt ons aan de parkeerplaats aan de 
achterzijde van  winkelcentrum d’Anloop in Annen. 
 
www.tuinwinkelklinkers.nl  / www.hoveniersbedrijfklinkers.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. 

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.tuinwinkelklinkers.nl/
http://www.hoveniersbedrijfklinkers.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl


Pagina 6 van 9       www.annen-info.nl  gratis digitale Mededelingenblad     jaargang 5, april 2014   
   

 
 
Dansaaenhunze stopt met de danslessen aan het einde van dit seizoen.  
 

Nelleke de Vries stopt na meer dan 30 jaar met het lesgeven! Dansen blijft haar 
passie daarom heet de grote afscheidsvoorstelling ‘I Love Dance’. Kaarten voor 
de voorstelling kunt u bestellen onder vermelding van uw naam en adres door 
overmaking van het totale bedrag op rekeningnummer 126366306 Rabobank 
t.n.v. Dansaaenhunze. De kaarten zijn 11 euro per stuk incl. een consumptie. U 
krijgt de kaarten thuisgestuurd.  
De voorstelling is op zaterdag 19 april 19.00 uur in de Kimme te Zuidlaren. 
Voor meer info: www.dansaaenhunze.nu  
 

 
 
Badminton oefenen voor de sport- en spelweek? 
  
Badmintonners die uitkomen voor de dorpsploegen zijn welkom om in de 
weken in mei voorafgaand aan de S&S week en het badmintontoernooi op 
vrijdagavond mee te komen spelen bij BCAO. 
Het gaat hierbij om vrijdag 9, 16 en 23 mei, vanaf 19:30 Ook bij de 
beginnerstraining zijn jullie van harte welkom. 
Je moet wel zelf een racket meenemen!  
Voor meer informatie over BCAO http://www.bcao.nl  
 
 
Jeu de Boules banen weer klaar voor gebruik! 
 

Dhr. en Mevr. Marissen hebben 
tijdens de Annen Doet dag de 
jeu de boules banen goed 
onderhanden genomen. De 
banen liggen er nu weer 
prachtig bij.  
 
Het zou toch leuk zijn als ze nu 
ook gebruikt gaan worden? 
Wellicht een idee voor de vele 
Koersballers in de “winterstop”?   
 

Om het jeu de boules spel uit te proberen zijn ballen te leen bij Commissie Dorpsbelangen. 
Mail naar info@annen-info.nl De spelregels vind je op een bordje bij de banen. 
 
 
Stroomdalrit door het gebied van de Drentse AA.  

 
Net als vorig jaar organiseert RV de Brinkruiters in Annen 
wederom 2 daagse “Enjoy the Ride” 
 rit door het prachtige Drenthe! Twee dagen lekker rijden 
of mennen met je paard en genieten van het afwisselende 
Stroomdallandschap. 
 
1 of 2 (19 en/of 20 april) heerlijke dagen rijden door 
een van de mooiste natuurgebieden van Nederland: Het 

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.dansaaenhunze.nu/
http://www.bcao.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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stroomdallandschap van de Drentse Aa, bossen, riviertjes, heide en zandduinen wisselen elkaar af. 
De tocht gaat vrijwel volledig over onverharde paden en prachtige bospaden. 
Voor beide dagen hebben we afwisselende routes. 
Er is een keuze tussen 15 of 25 kilometer. Voor de menners zal er een route zijn van 25 kilometer. 
Er wordt getracht dat de menners en de ruiters elkaar niet tegenkomen. 
 
Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op:  
Bekijk volledige kalender. 
 
 
Paas Eier Drive bij de Anner Bridge Club 
 
Op zondag 13 april organiseert de Anner Bridge Club haar open PAAS-EIER-DRIVE 

 
Op deze dag wordt er gebridged bij Woodz te Anloo 
We starten de drive om 10.30 uur. 
Inschrijfgeld € 30,- per paar dit is inclusief ontvangst vanaf 10.00 uur 
met koffie/thee en een lunch, voorzien van een uitgebreid paas-buffet.     
  
Aanmelden d.m.v. storting op; rekeningnr. 152169512 t.n.v. Anner 
Bridge Club. 
Met vermelding van de namen van de spelers en tel.nr. 
Uw betaling dient voor 8 april bij ons binnen te zijn. Inschrijving op 
volgorde van binnenkomst.  
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met 
Mw. Geertje ten Berge 0592273322 of Dhr.  Jur Olthof 0592271921 

N.B. bij afzegging binnen 3 dagen voor de drive, wordt het inschrijfgeld niet teruggestort, i.v.m. 
reservering. Meer info zie kalender www.annen-info.nl of http://home.wanadoo.nl/bcannen  
 
 
 

Vissen. 
 
Beste Hengelsport vrienden.  
Het is nog geen zomer maar we gaan binnenkort wel weer van 
start met onze wedstrijden. Voor informatie over onze 
vereniging en wedstrijden kijk op:  
http://www.annen-info.nl/index.php/hengelvereniging-t-o-g  
 

 

 
 
Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je voor en ontvang een GRATIS boek! 

 
Stel je voor aan je dorpsgenoten en je ontvangt gratis 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. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
http://home.wanadoo.nl/bcannen
http://www.annen-info.nl/index.php/hengelvereniging-t-o-g
http://www.annen-info.nl/index.php/component/jevents/month.calendar/2014/03/29/8?Itemid=1
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Maandag 7 april papier ophalen  
 
18.15 m.m.v. Ploeg Bijmolen 
 
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 12 april 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! 
 

 
 
 
 
 
Zondag 13 april Brinkmarkt 
 
Op de grootste Brink van Europa, in Annen. 
Meer info;   http://www.marktbezoeken.nl  
(Dorpsgids Annen-info) 
 
 
 
 

 
 
Maandag 14 april Koffie ochtend  
 
Iedere tweede maandag van de maand in het Dorpshuis 
09.30-11.30 de koffie is gratis  

Zaterdag  3 mei  Ronald Smink 

“De opkomst van een Terriër” 

Extra voorstelling in het Dorpshuis” 20.00 uur 
Voor meer informatie http://www.dorpshuisannen.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 op tijd door. 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.marktbezoeken.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.annen-info/
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Verwacht 4 april t/m 8 juni: Once upon a time in het Veen  
 
 
PeerGrouP i.s.m. Industrieel Smalspoormuseum en Agenda voor de Veenkoloniën 
 

Once upon a time in het Veen is een 10 weken durende unieke reis met 100 meter smalspoor en 
een treinstel. Het reistraject volgt de eeuwenlange geschiedenis van de Drents-Groningse 
vervening. Zoals de grens van de ontginningen van noord naar zuid verschoof, zo wordt het spoor 
gelegd van het Groningse Kropswolde tot het Drentse Erica. Tijdens de reis worden 10 tijdelijke 
‘stations’ gebouwd waar de voorstelling ‘Once upon a time in het Veen’ wordt gespeeld. 

Vrijwilligers gezocht 
Voor het project ‘Once upon a time in het Veen’ zijn 
we op zoek naar vrijwilligers. We kunnen extra handen 
gebruiken in de spoorploeg, we zijn op zoek naar 
figuranten voor de voorstellingen en speel je een 
instrument, ook dan zijn wij nieuwsgierig. Ook voor 
allerlei hand- en spandiensten doen we graag een 
beroep op enthousiaste vrijwilligers. 

Periode april t/m juni, minimaal 2 dagen. Klik hier voor 
meer informatie. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Dirk 
Bruinsma via e-mail dirk@peergroup.nl 

 

Speeldata voorstelling 
Wolfsbarge / De Groeve - Kropswolde 
Vrijdag 4 april try-out 19.30 uur 
Zaterdag 5 april première 19.30 uur 
Adres: Woldweg 245, 9606 PE Kropswolde 
 
Annerveenschekanaal 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 april 19.30 uur 
Adres: Greveling 117, 9654 PP Annerveenschekanaal   
 
Voor meer info:  http://www.peergroup.nl/projecten/once-upon-a-time-in-het-veen  
 
 

 
 
Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op: 
Bekijk volledige kalender. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt 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.peergroup.nl/projecten/oproep-voor-vrijwilligers/
mailto:dirk@peergroup.nl
http://www.peergroup.nl/projecten/once-upon-a-time-in-het-veen
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/index.php/component/jevents/month.calendar/2014/03/29/8?Itemid=1
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