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Annen deed het!
Zaterdag 21 maart zijn veel Anneroelen al vroeg uit de veren. Jong
en wat ouder doen deze dag mee met Annen doet. Onder leiding van
Commissie Dorpsbelangen wordt Annen nog mooier gemaakt.
Straatnaambordjes worden gesopt, het Street veld en de jeu de
boules banen zijn weer speelklaar gemaakt. De dieren in het
dierenparkje lopen vrolijk rond in hun opgeschoonde hokken.
Het dorpshuis krijgt een likje verf en ook de Brink met de
muziekkoepel is klaar voor een bruisend seizoen. En er werd heel
veel afval opgeruimd. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel
rotzooi er zomaar weg wordt gegooid in en om Annen. Van lege
bierblikjes tot half volle drankflessen, een computerkast, koelbox,
parasol, verpakkingsmateriaal, volle hondenpoepzakjes enz. liggen in
struiken, op de op en afritten en op picknickplaatsen. Kortom
overal vind je achteloos weggegooid afval. Waarom?
De ochtend werd gezellig afgerond met een gezamenlijke lunch
aangeboden door gemeente Aa en Hunze. De Commissie bedankt
alle hulpvaardige Anneroelen die zo goed mee hebben geholpen.
Foto’s van Annen Doet kun je zien op www.annen-info.nl
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Beste inwoners van Annen,
De Oostermoer staat er weer aan te komen.
We willen natuurlijk ook iets leuks doen op de vrijdag in
de Oostermoer week. Daarom hebben we jullie hulp
nodig.
De vraag is of jullie zoveel mogelijk leuke foto’s van
Oostermoeractiviteiten willen mailen.
Dit mogen oude foto’s zijn van 10 jaar geleden, maar ook
foto’s van nu, van bijvoorbeeld de opbouw van de wagen,
versiering enz.
De foto’s blijven uiteraard in ons bezit tot de vrijdag van
de Oostermoerweek, dus wees niet bang dat anderen de
foto’s te zien krijgen.
We gaan zelf ook nog op pad om foto’s te maken.
Je kunt de foto’s mailen naar
oostermoerfoto@hotmail.com
Kom vrijdag in de Oostermoer week kijken wat we ook
van jouw foto’s gemaakt hebben!
Meer informatie: http://www.oostermoerfeest.nl
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SamenLoop voor Hoop Annen organiseert KinderLoop.
De SamenLoop voor Hoop is natuurlijk in eerste instantie een evenement bestemd voor volwassenen,
maar helaas is kanker nog steeds een ziekte die indirect jong en oud treft. Ook
kinderen kunnen ziek worden of
geconfronteerd worden met de effecten
van kanker binnen hun familie. Vandaar
dat de organisatie van de SLvH_Annen
2015 ook kinderen de gelegenheid willen
bieden actief deel te nemen aan dit evenement.
Daarom organiseren wij op zondag 7 juni om 10.00 uur een
Kinderloop.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen dan gedurende 66
minuten mee wandelen op het parcours dat op De Brink is
uitgezet.
Waarom 66 minuten? Dit staat symbool voor de 66 jaar die
KWF Kankerbestrijding actief is in het stimuleren van
onderzoek naar kanker. 66 Jaar, waarin hard gewerkt is aan
het realiseren van de doelstelling dat kanker kan worden
teruggedrongen tot een chronische ziekte.
Misschien dat dit in de toekomst kan worden bereikt en wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom wil de organisatie
graag kinderen de kans geven om deel te nemen aan dit
evenement, maar ook de gelegenheid bieden om te
herdenken en een persoonlijke bijdrage te leveren.
Wil je meer weten over de Kinderloop, kijk dan op onze site:
http://samenloopvoorhoop.nl/annen/kinderloop
Meer weten over de KinderLoop, kom dan naar de
informatieavond Dinsdag 28 april 2015, 20.15 - 21.30 uur “Ons Dorpshuis” in Annen

1 april Inloopavond SLvH_Annen
Op deze avond is er de mogelijkheid om kaarsenzakken te halen en in te leveren. Ook kun je hier terecht
om donatieboxen te halen of te brengen.
Woensdag 1 april 2015, 20.00 - 21.00 uur Café d’Anner Oele in Annen

Benefietdiner & veiling

Op vrijdag 24 april 2015 organiseert de SamenLoop voor Hoop het ‘EXCLUSIEF GENIETEN VOOR HOOP’ in
‘Ons Dorpshuis’ in Annen.
Dit evenement is een benefietdiner én een veiling. De totale opbrengst van de avond gaat
naar de SamenLoop voor Hoop Annen.

Hoe ziet de avond er uit? U wordt om 19.00 uur ontvangen met een glaasje Spumante en
een amuse en daarna zal een team onder leiding van Ruud de Blok (chefkok van Ristorante
Di Lucca) u een heerlijk Italiaans 4-gangen menu voorschotelen. Dit alles voor 50 euro per
persoon, inclusief wijnarrangement.

Tevens zal er een exclusieve veiling plaatsvinden met als 1 van de topstukken een 7 daagse reis voor 4
personen naar Schotland, inclusief overtocht. www.brunstoncastle.nl
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wilt u dit niet missen, reserveer kan
UITSLUITEND door te mailen naar: sponsoring.slvhannen@gmail.com
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Maandag 27 april Koningsdag op de Brink in Annen
Maandag 27 april a.s. organiseren de Vrienden van Oranje Koningsdag op de Brink.
De dag begint met een oranjeontbijt geregeld door de
ondernemersvereniging Anno.
Om 11.00 uur is er een ballonfestijn. De eerste 100
kinderen mogen een ballon oplaten. Voor degene die
zijn/haar ballon de langste afstand aflegt, is een leuke prijs
te winnen.
Vervolgens wordt om 11.30 uur wordt begonnen met het
kinderplein (met o.a. sumoworstelen, buikglijbaan,
limbodansen, koekhappen en nog veel meer), het
sportplein, de outdooractiviteiten, kinderdisco en tot slot
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!
Hou de brievenbus in de gaten voor het gehele programma in de Vrienden Van Oranje flyer 2015!

“In de aanloop naar het Vocaal Festival Annen genieten van een bijzonder concert”
Festival in Concert omvat optredens van meerdere koren en/of orkesten.
De optredens hebben echter een bijzondere en verrassende vorm. De deelnemers gaan namelijk in battlevorm tegen elkaar spelen en zingen. Het doel van dit concert is om de deelnemers uit te dagen en ze te
laten zien dat ze meer kunnen dan ze denken. Op deze manier kunnen de koren en orkesten
experimenteren met elkaar en leren ze van elkaar. Een concert dat je zeker mee moet maken.
Het concert vindt plaats op 11 april in de sporthal in Annen
en is voor iedereen toegankelijk voor slechts €5,-. De
entree is gratis voor vrijwilligers, vrienden en sponsoren van
het Vocaal Festival Annen.
Het programma begint om 20:30 uur.
Tussen door is er natuurlijk een pauze waarin iedereen kan
genieten van een drankje.

Al met al zal dit een unieke en leerzame avond zijn voor
iedereen!

Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je voor en ontvang een GRATIS boek!
In Annen komen wonen? 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
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De Brinkruiters Annen
25 en 26 april organiseren wij weer twee prachtige “enjoy the ride” ritten door het mooie
stroomdallandschap van de Drentsche AA. Bossen, heidevelden, schaapkuddes, hunebedden,
grafheuvels... alles kom je tegen.
Je kunt kiezen uit 2 afstanden en uiteraard zijn er routes voor menners.
2 dagen meerijden kan natuurlijk ook.
De routes gaan vrijwel geheel over zandpaden en je zult je verbazen over de afwisseling van de natuur.
Onderweg en na afloop wordt er uiteraard voor jou en je paard gezorgd.
Inschrijven kan via:
https://www.knhs.nl/disciplines/buitenrijden/rittenzoeker/stroomdalrit-annen-dag-2/

Nieuw in annen bij de tennisclub: welpen tennis
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Peutergym Annen
Van september tot en met april is het twee keer in de maand feest voor de peuters uit Annen en
omgeving. Al jaren wordt de sporthal dan omgetoverd in een waar speelparadijs. Peutergym is bedoeld
voor kinderen tussen de 1 en 4 jaar. Lekker een uurtje klimmen, spelen en plezier maken samen met
papa, mama, opa, oma of de oppas.
Dit jaar werd de peutergym druk bezocht en speelden er elke keer zo'n 50 tot 80 peuters. Door subsidie
van de gemeente zijn de kosten maar 50 cent per peuter. Vrijwilligers maken dit
speeluurtje mogelijk.
Voor volgend seizoen zijn we druk op zoek naar versterking in de organisatie. Wie vind het
leuk om een steentje bij te dragen aan dit unieke gebeuren in ons dorp? We horen het
graag via een mailtje naar peutergym@live.nl of een belletje naar Marlous Groothuismink
06-46561029.
Dit schooljaar is er nog Peutergym op 10 en op 24 april van 10.45 tot 11.45 uur. Gezellig
als je ook komt!
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Hallo lezers,
Sinds 2012 heb ik, Lies de Weme, een eigen webwinkel in grote maten kinderkleding. Waarom juist in
grote maten? Omdat ik er door eigen ervaring achter kwam dat het lastig is om (leuke) kleding te vinden
die goed past voor kinderen die niet in de standaardmaten passen, terwijl ook deze kinderen (misschien
juist deze kinderen) er ook leuk uit willen zien.
Ik ben dan ook blij dat het gelukt is om broeken in 2 breedtematen te kunnen aanbieden, voor kinderen
die een ander postuur hebben om wat voor reden dan ook. Kinderen zijn blij als ze eindelijk een broek
hebben die goed zit en past. In een korte periode is er dan ook al een behoorlijk vast klantenbestand
opgebouwd van tevreden klanten.
Ben je ook nieuwsgierig naar wat KinderkledingPlus te bieden heeft? Neem dan een kijkje in de webwinkel
of maak een afspraak om langs te komen. Je bent van harte welkom. Je kunt de winkel vinden via de
volgende link: www.kinderkledingplus.nl
Lies de Weme,
KinderkledingPlus.
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HET DOEK VALT
VOOR AHA

Na 18 jaar houdt Jeugdtheater Werkplaats Aa en Hunze Actief, AHA uit Annen op te
bestaan.
Na vele mooie voorstellingen op uiteenlopende locaties gaat het doek definitief vallen. Ooit had AHA 90
leden, die toneel -, dans -, decor – en grimeerlessen kregen. Nu zijn er nog 18 leden over, zij krijgen
toneel les.
Een aantal van de huidige begeleiders is al vanaf de oprichting bij AHA
betrokken. Het is lastig gebleken om nieuwe begeleiders te vinden, die de
verantwoordelijkheid over kunnen nemen.
Zondag 19 april is de laatste voorstelling.
De kledingverhuur blijft bestaan, http://aha-jeugdtheater.nl
Wij willen iedereen bedanken, die in de loop der jaren in welke vorm dan
ook een steentje bij heeft gedragen aan het succes van AHA.
Frank, Hennie, Yvonne, Gea, Roelfie, William, Anneke , Winie en Tineke.
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Helaas kan, vanwege het ontbreken van een locatie,
het paasvuur in Annen dit jaar geen doorgang vinden!!
Wel halen wij uw snoeihout op.
Al vele jaren organiseert de v.v. Annen het Paasvuur, maar ondanks vele inspanningen is dat voor dit jaar
niet gelukt.
De inwoners van Annen rekenen jaarlijks op onze komst om het snoeihout op te halen en wij willen jullie
ook dit jaar niet teleurstellen. Omdat de jeugdkas van v.v. Annen een financiële bijdrage goed kan
gebruiken hebben we besloten het ingezamelde hout te versnipperen en te gebruiken voor het verwarmen
van het zwembad en de sporthal. Hierover zijn we nog in overleg met de gemeente.
De jeugd zal dit jaar dus niet bij u aan de deur komen om een bijdrage voor het paasvuur te vragen,
maar voor het aangeboden snoeihout vragen wij wel een financiële gift.
Het snoeihout zullen we inzamelen op zaterdag 4 april a.s. vanaf 09.00 uur.
SPELREGELS INZAMELING:
Op zaterdag 4 april kan het snoeihout aan de straat worden
aangeboden. Bundelt u het indien mogelijk in lengtes van
maximaal 1,5 meter. Snoeihout met kluit of geverfd/ gelakt/
geïmpregneerd hout zullen wij niet meenemen. Wij vragen u
dan ook hier rekening mee te houden.
Heeft u een grote partij snoeihout ( = meer dan een
aanhanger vol ) dan kunt u dit melden bij:
Nico Borg, telefoonnummer 0592-271772.
Er wordt dan een afspraak met u gemaakt uitgaande van een
richtprijs van € 20,- voor een boerenkar.

Een broodnodige boodschap van de voedselbank,
omdat de maandelijkse hulp broodnodig blijft.
De voedselbank in Zuidlaren houdt maandelijks in 2015 inzamelingen om de voedselvoorraad voor de
gezinnen op peil te houden. We vragen uw medewerking om maandelijks voedsel in te zamelen en op een
centraal punt in te leveren.
Op onderstaande vrijdagen van 18.30-19.30 uur zijn de inzamelingen in
de Laarkerk (Zuidlaren) en de Magnuskerk (Anloo).
10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 7 augustus,11 september,9 oktober, 6
november en 11 december.
Op onderstaande zondagmorgens voorafgaand aan de dienst kunt u uw
produkten ook brengen naar alle kerken
12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september, 11
oktober, 8 november, en 13 december.
WELKE PRODUCTEN ?
Hierbij kunt u denken aan “basisvoedsel” (aardappelen, pasta, rijst) en langer houdbare producten,
maar ook artikelen als snoep, koffie, thee en frisdranken zijn welkom. Geen producten voor de koelkast.
Uw steun is welkom en beslist noodzakelijk!
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Wist u dat:
Alcohol & drugs bewustwording voor jonge bestuurders
Maandag 16 maart waren in Annen bij Ploeg Verkeers
Educatie Centrum jongeren van Stichting Responsible
Young Drivers (RYD) aanwezig om theorie cursisten bewust
te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in
het verkeer. Tijdens deze zogeheten ‘PEER Drive Clean!’
sessie van RYD stond het onderwerp ‘de effecten van
alcohol- en drugs op de rijvaardigheid’ centraal. Ook werd
er aandacht besteed aan de gevolgen wanneer de jongeren
toch met een slok op besluiten te rijden. Tot slot mochten
alle deelnemers door middel van drugs- en promillagebrillen
zelf ervaren hoe het is om onder invloed te zijn en wat voor
gevaren dit met zich mee brengt in het verkeer.
Met het ‘PEER Drive Clean!’ programma zorgen RYD en het
VVBD er samen voor dat jonge bestuurders beter voorbereid de weg op gaan. Volgens de betrokken
partijen is dit geen overbodige luxe, aangezien een verkeersongeval momenteel de meest voorkomende
doodsoorzaak is onder jongeren.

Wist u dat uw hulp gevraagd wordt?
Momenteel zitten wij in het derde leerjaar van de opleiding tot (directie-)
secretaresse/managementassistent. Voor het vak Burgerschap zijn wij een onderzoek gestart naar de
ervaringen met betrekking tot de leefbaarheid in Annen onder inwoners vanaf 18 jaar. Het
onderzoek maakt deel uit van ons examen.
We hebben ervoor gekozen om het onderzoek op Annen te richten, omdat er in
Drenthe, en ook in de gemeente Aa en Hunze, sprake is van krimp en vergrijzing.
Tevens woont een van ons in Annen. We zijn benieuwd hoe inwoners de leefbaarheid
in het dorp nu ervaren en hoe zij de toekomst van Annen zien.
Het is de bedoeling dat we de leefbaarheid in kaart brengen en aan de hand van de meningen van
inwoners en betrokken organisaties plannen tot het vergroten van de leefbaarheid opstellen.
Voor het inventariseren van de leefbaarheid hebben wij een enquête opgesteld. Deze willen we
verspreiden onder de inwoners van Annen die 18 jaar of ouder zijn.
Dus bij deze het verzoek aan iedereen van 18 jaar of ouder om de enquête in onderstaande link
in te vullen, alvast heel hartelijk bedankt!
http://www.thesistools.com/web/?id=455393.
Met vriendelijke groet,
Lisanne Kaspers en Marit Kolder
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Maandag 13 april oud papier ophalen vanaf 18.00 uur.
Met medewerking van ploeg Daniels. 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 11 april oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag.
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.
Annen brinkmarkten beroemd in de regio en ver daarbuiten!

Op de grootste Brink van Europa vindt men in de
lente en zomer 7 keer de Brinkmarkten.
Afhankelijk van het weer staan hier 100 tot 300
standhouders met een breed aanbod van Antiek,
Brocante, Curiosa en Vlooienmarkt. Dit alles wordt
omlijst met een bescheiden braderie.
De afgelopen jaren is deze markt dusdanig in
populariteit gestegen dat elke editie duizenden
mensen naar Annen trekken wat zorgt voor de
nodige praktische problemen. Indien u voornemend
bent deze markt te bezoeken is het noodzakelijk dat u zich houdt aan de regels omtrent het parkeren. In
het dorp is dit duidelijk aangeven middels borden die u ook naar het gratis parkeerterrein leiden.
Bekijk de Brinkmarkt in 3 minuten!
https://www.youtube.com/watch?v=dok4sKmKjAM
De Brinkmarkten 2015 zijn:
12 april /17 mei / 14 juni / 26 juli / 9 augustus / 23 augustus / 6 september
Meer info:
http://www.marktbezoeken.nl/markten-overzicht/104-annen-brinkmarkten-dr
De Brinkmarkten zijn vrij van entree, de openingstijden van de markt zijn elke editie van 10.00 – 17.00
uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u terecht op www.marktbezoeken.nl
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/overige-activiteiten/altijd-wat-te-doen

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

Woensdag 15 april: toelichting verkeersregelaars examen.
Zoals wellicht bekend is het vanaf 1 januari 2015 niet meer
mogelijk om klassikaal verkeersregelaars (vkr’s) op te leiden
zoals in het verleden gebruikelijk was in Annen.
Vanaf nu moeten vkr’s via internet een online instructie
volgen en deze afsluiten met een examen. Pas dan kunnen
zij officieel aangesteld worden om tijdens evenementen het
verkeer te regelen.
De instructies en examens worden gegeven en afgenomen
door de SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland). Het
systeem van de SVNL is er op gericht om evenementen van
vkr's te voorzien en niet meer zoals onze gebruikelijke werkwijze om organisaties hiervan te voorzien.
Dit betekent onder meer dat vkr’s pas instructie en examen kunnen volgen als ze door een organisator
van een evenement worden uitgenodigd om tijdens dit evenement het verkeer te regelen. Het is dus niet
mogelijk om alle kandidaat vkr’s in één keer uit te nodigen voor een instructie.
Voor organisatoren van evenementen, toekomstige verkeersregelaars en andere geïnteresseerden biedt
de Commissie Dorpsbelangen dit jaar een informatieavond aan om tekst en uitleg te geven. Tijdens deze
avond is het niet mogelijk om examen te doen, er wordt alleen informatie gegeven.
De informatieavond wordt gegeven op woensdag 15 april om 20.00 uur in het dorpshuis.
Voor meer informatie kunt u de website van de SVNL bezoeken: verkeersregelaarsexamen.nl
of vragen richten aan de Commissie Dorpsbelangen via info@annen-info.nl
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