Jaargang 5

Augustus 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Starterswoningen in Annen
Uit recent overleg met de gemeente blijken er 3 particuliere plannen in
voorbereiding te zijn waarover ook info op de gemeentelijke website is
te verkrijgen; Zuidlaarderweg 77 (plan Vedder), Achter Zuidlaarderweg
73 (plan Daniels) en Paardenweide (plan Hendriks). Hier is naar de
mening van de CD incidenteel sprake van starterswoningen echter is
dat zelf te bepalen. Het plan ‘volkstuintjes’ begeeft zich in een stadium
van financiële afweging binnen de gemeentepolitiek. De gemeente heeft
de starterslening nogmaals onder de aandacht gebracht die te
verkrijgen is voor de aankoop van een nieuwe of bestaande woning.

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

Kom barbecueën met RTV Drenthe Zomertour op vrijdag 15 augustus.
Deze zomer gaat RTV Drenthe op pad door de provincie om samen met de dorpelingen aan te
schuiven bij een barbecue onder het motto “Zomertour Barbecue”.
Na Ruinen, Norg, Gieten en Dwingeloo is het vrijdag 15 augustus de beurt aan HLDVD Annen!!
Tussen 17.30 en 20.00 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om samen met
presentatrice Margriet Benak op de Brink te genieten van de barbecue.
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Men kan zijn eigen vlees meenemen, maar de plaatselijke slager Willem Aling biedt een speciaal
RTV Drenthe-vleespakketje aan. Dit pakket is zowel in de winkel als op de Brink te verkrijgen.
Ook de Vrouwen van Nu laten zich niet onbetuigd, zij nemen de verzorging van de bijbehorende
salades voor hun rekening.
Het team van Het Leukste Dorp van Drenthe zal zorgdragen voor licht alcoholische dranken en
frisdrank (tegen geringe kosten) en natuurlijk voor een leuke aankleding van de Brink.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Drents-Groningse coverband The Band-Its.
Verder komen leuke items aan bod die de moeite waard zullen zijn om te komen kijken.
Om uiterlijk 21.00 uur is het evenement afgelopen.
En wat nou zo leuk is, alles wordt rechtstreeks op radio en televisie uitgezonden en is daarna de
hele avond tijdens de herhalingen weer te zien op tv.
Als Leukste Dorp Van Drenthe laten wij ons natuurlijk weer van de goede kant zien, kom dus allen
naar de Brink op vrijdag 15 augustus en barbecue mee!!!

Aa en Hunze panel
In mei is de tweede peiling gehouden onder het Aa en Hunze panel. Deze peiling ging over de
gemeentelijke dienstverlening via de telefoon, balie, e-mail en post, en meer
specifiek over de gemeentelijke website.
Resultaten
Aan deze peiling hebben 453 panelleden deelgenomen. Zeven van de tien
hadden het afgelopen jaar contact met de gemeente via balie, telefoon, post,
e-mail of internet. Het meest tevreden was men over het contact aan de
balie. Het contact aan de balie beoordeelden panelleden met een gemiddeld
cijfer van 7,8. Voor de dienstverlening via telefoon, e-mail/post en internet
gaven panelleden gemiddelde rapportcijfers rond de 7. De meeste panelleden vinden internet het
prettigste contactkanaal voor informatievragen of om zaken te regelen. Toch is er ook een
aanzienlijk deel dat soms liever de telefoon pakt of langs de balie gaat. Een telefoontje of bezoek
aan de balie biedt klanten persoonlijk contact en ze krijgen direct een antwoord op hun vraag.
Panelleden beoordelen de website van gemeente Aa en Hunze met een gemiddeld rapportcijfer van
7,6.
U kunt alle resultaten van de peiling inzien via de website van het burgerpanel:
www.aaenhunzepanel.nl. Klik hiervoor in het gebruikersmenu aan de linkerkant van het scherm
op het kopje 'Nieuwsbrieven'. Hier kunt u zich ook aanmelden als panellid.
Wat gaat de gemeente met de resultaten doen?
De gemeente is blij dat zo veel mensen de moeite hebben genomen om deze peiling in te vullen.
De uitkomsten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het verder optimaliseren van haar
dienstverlening, online en via de andere kanalen.
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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.

Ooit als kadowinkeltje begonnen in 2002, heb ik mij in de loop
der jaren steeds meer toegelegd
op brocante, tuin- en woondecoratie, kleine meubeltjes en
sierraden.
Het assortiment is heel divers, voor elk wat wils.
Het vooraanzicht van de winkel doet het niet vermoeden, maar
onze grote achtertuin met verschillende hoekjes is een snuisterwalhalla voor de liefhebbers.
Zie onze facebook pagina voor de
openingstijden en foto’s van nieuwe
“aanwinsten", www.fb.com/monisallerhande
Maar bel even als u van ver komt en let op de
spulletjes aan de weg.
Wij verheugen ons op uw bezoekje, u bent van
harte welkom bij:
Moni’s Allerhande in Annen
Zuidlaarderweg 120 tegenover het winkelcentrum0592-272257 / 06-18514780

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
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Vrijdag 5 september
“Modeshow”

20.00 uur in de tent,

Feesttent open 19.00 uur. Entree €5,- voor kinderen t/m 12 jaar €2,50.
Inclusief koffie/thee met lekkers.
Entree bewijs is tevens lotnummer voor de gratis verloting!
Entree bewijzen zijn bij onderstaande bedrijven te koop en tevens bij de Alldro.
M.m.v. D’an Deluxe Fashion & More, Indigo Bodywear, Infinity Womanswear, John van Baal
Optiek, Kapsalon Piening, Klinkhamer Catering, Kuipers Mode, Ruchti Schoenmode Sportshop,
terStal Familiemode en Tuinwinkel Klinkers
In de pauze de trekking van: Prijs je Rijk!
De opbrengst van de verloting gaat dit jaar naar “de Reüniecommissie 200 jaar onderwijs Annen".
Koop een lot voor €2,- en maak kans op: € 250, €100, € 50, € 50!

Zaterdag 6 september
“Hondendag”

11.00 - 16.uur op de Brink

Kom langs en neem uw hond gezellig mee!
Onder andere: Demonstraties van Stichting Hulphond en schapen drijven. De dierenbescherming,
dierenambulance, exterieur keuring, de snelste hond wedstrijd, behendigheidsproeven, apporteer
wedstrijd, de Dutchfields Border Collie club, kleurwedstrijd en informatie-stands.

“Mountainbiken”

11.00 – 16.00 uur op de Brink

Onder andere: mountainbike clinic, mountainbiketocht, surplace wedstrijd voor de kinderen en
E-bike (elektrische fiets) demonstratie
Met medewerking van: Bike shop Annen

“Ondernemersbeurs”

11.00 – 16.00 uur in de tent

Ondernemers uit Annen laten zien “wat ze in huis hebben” en tonen nieuwe ontwikkelingen.
De entree is gratis!
De ondernemersbeurs wordt georganiseerd met medewerking van Ondernemersvereniging Anno.

“Het Goed Fout of een beetje Stout Feest!”

21.00 - 2.00 uur in de tent

Organisatie Klinkhamer Catering met “Feestmachine Plork & de Aannemers”
Entree €5,- Verkleden mag, niets moet, maar is wel leuk!
Met dank aan alle sponsoren die het Brinkfestijn mogelijk maken.
Commissie Dorpsbelangen Annen
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Hoi Anner Oelen!
Wij zijn aan het aftellen en jullie natuurlijk ook.
Op zaterdag 30 augustus is Annen voor één dag het hardste dorp van Drenthe
als de eerste editie van Rock Op Brink wordt gehouden.
Van 13.00 tot 00.00 uur bands in de openlucht, met ’s avonds Dudettes, New Adventures,
Peter Pan Speedrock en anderhalf uur lang het beste van Queen met coverband
Queenmania.
De afgelopen maanden is er ontzettend hard gewerkt om niet alleen het programma voor
te bereiden, maar ook alle, maar dan ook alle randzaken. Horeca, podium, licht en geluid,
maar ook beveiliging, verkeersregelaars en natuurlijk promotie. Via diverse kanalen
hebben we jullie op de hoogte gehouden, via dit blad, maar ook via onze eigen site
rockopbrink.nl, via Facebook en Twitter.
Begin juli hebben we een goed bezochte eerste vrijwilligersavond gehouden bij Café
d’Anner Oele. Een aantal mensen dat zich had aangemeld kon daar helaas niet bij zijn.
Die vrijwilligers worden via de mail op de hoogte gehouden. En ondertussen zijn nieuwe
vrijwilligers nog altijd welkom. Barpersoneel hebben we overigens NIET nodig. We zijn de
diverse sportclubs in het dorp zeer erkentelijk voor hun hulp op dat vlak!
Voor de volledigheid nog een keer het programma, maar nu met tijden:
13.15
14.30
15.45
17.00

TEXAS RADIO
SHAKING GODSPEED
DEL-TOROS
BLACK BOTTLE RIOT

(‘s middags tussen de bands door muziek van DJ Ray Koocks)
18.30
19.45
21.00
22.30

DUDETTES
NEW ADVENTURES
PETER PAN SPEEDROCK
QUEENMANIA

(‘s avonds tussen de bands door en na afloop muziek van DJ De Rooie Neger)
Heb je nog geen kaartje of wil je ze graag kopen voor vrienden en bekenden? In Annen
kun je terecht bij Alldro en Slijterij Pinotage. Eenvoudig online bestellen kan via
rockopbrink.nl! Zo lang het geen 30 augustus is: deel en like via Facebook, retweet via
Twitter en als je nog een goeie plek voor een poster weet, laat het ons weten via
info@rockopbrink.nl. www.rockopbrink.nl
We zien jullie allemaal heel graag op zaterdag 30 augustus!
Stichting Rock Op Brink
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SamenLoop voor Hoop
Op zaterdag 6 juni en zondag 7 juni 2015,
staat Annen in het teken van de SamenLoop voor Hoop.
Dit is een wandelevenement waar teams 24 uur lopen in de strijd
tegen kanker.
SamenLoop voor Hoop zet (ex)kankerpatiënten in het zonnetje en
herdenkt de overledenen.
Met dit inspirerende evenement dat volledig door vrijwilligers wordt
georganiseerd, vieren we het leven, zamelen we geld in voor
kankeronderzoek en geven we informatie over kanker.
De opbrengst van SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan het KWF.
Tijdens SamenLoop voor Hoop wisselen teamleden uit één team elkaar continue af waardoor de
teams gezamenlijk een lange wandeling afleggen. Er loopt altijd minstens één teamlid als symbool
van de voortdurende strijd tegen kanker. De teams van 10 tot 15 deelnemers wandelen gedurende
SamenLoop voor Hoop 24 uur achter elkaar rondjes op de Brink. Voorafgaand aan het evenement
zamelen de teamleden geld in.
Initiatiefnemers uit Annen zijn Corien Boers-Middel en Antje Kamping.
Eind augustus vindt er een info avond in “Ons Dorpshuis” plaats.
Datum en tijd wordt via de media nader bekend gemaakt.
Voor meer info kijk alvast op www.annen-info.nl

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.

Rabo Concours 13 en 14 september
Op zaterdag en zondag 13 en 14 september organiseert R.V. de Brinkruiters het Rabo concours op
de Brink. Zaterdag met o.a. dressuur en springen voor paarden en de finale Aa en Hunze cup
springen paarden 2014.
Op zondag starten s 'morgens de pony's dressuur en is er 's middags ruimte voor de paarden
dressuur rubrieken B en L. Verder is er die dag springen pony's met de finale Aa en Hunze cup
springen pony's 2014.
Het concours is vrij toegankelijk voor publiek. Zie: www.brinkruiters.nl
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Queens Grass Grasbaanrace 28 sept.
Zondag 28 september is er ook dit jaar de Queens Grass Grasbaanrace op onze Brink. Het is toch
wel erg bijzonder, in deze tijd van dure entree kaartjes, dat in Annen ook deze races al voor de
11e keer op rij gratis toegankelijk zijn!
De organisatie is dan ook blij met hoofdsponsor Queens Grass, alle andere sponsoren en de vele
vrije giften van het publiek op de race dag zelf!
Verschillende Jeugdklassen strijden om punten voor het Nederlands Kampioenschap: 50 cc/ 65 cc/
85 cc en 125 cc. Nieuw dit jaar de komst van de Runner-up en de follow-up klasse.
De winnaars zullen gehuldigd worden en eindigen traditioneel weer in de ijskoude waterbak.
Vele bekende rijders uit Annen en omgeving komen weer uit in de Regioklasse. Een klasse apart,
waarin de strijd hevig is, maar het mee doen misschien nog belangrijker is. Want wie wil er nou
niet schitteren op de grootste Brink van Europa in het leukste dorp van Drenthe!
De organisatie doet haar uiterste best doen om ook de altijd spectaculaire zijspannen weer aan de
start te krijgen.
De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het
publiek. Vervolgens beginnen de wedstrijden.
De organisatie hoopt weer op veel deelnemers en natuurlijk veel publiek.
Meer info www.mcannen.nl

Marvel Open
Na vijf succesvolle edities van het Marvel Open vindt dit
jaar tussen maandag 1 en zondag 7 september voor
de zesde achtereenvolgende keer het Marvel Open plaats
op de tennisbanen van TC Annen!
Gedurende deze week hoopt Tennisclub Annen weer meer
dan 100 tennissers te mogen ontvangen aan de
Kruisakkers in Annen en een gelijk aantal supporters om
hun aan te moedigen!
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Nieuwe toevoeging aan het toernooi dit jaar is speelsterkte 4,
naast de reeds bestaande speelsterktes 5, 6, 7 & 8. Waar
voorgaande jaren het gehele toernooi een leeftijdsminimum
van 25+ had voeren we dit jaar een verjonging door bij de
speelsterktes 4 & 5, namelijk 17+. Bij de speelsterktes 6, 7 &
8 zal er een minimum leeftijd van 25+ blijven hanteren.
Gedurende de week zal er worden gestreden in het Heren
Enkel, Heren Dubbel, Dames Enkel, Dames Dubbel en
Gemengd Dubbel in alle bovengenoemde speelsterktes!
Uiteraard hoopt TC Annen op een groot deelnemersveld en
hoopt dat ook jij je hiervoor zal inschrijven! Dit kan via
www.toernooi.nl. Schrijf je voor 17 augustus in!
Mocht je verder toch nog vragen hebben kun je ook een
e-mail sturen naar de ToernooiCommissie Marvel Open 2014
via marvelopen@gmail.com
We hopen je tussen maandag 1 en zondag 7 september te mogen verwelkomen op de
tennisbannen van TC Annen als deelnemer of supporter!

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.

Wist u dat:

-

Volgend jaar de organisatie van de Oostermoer in handen is van Annen?
Jan Eggens de optocht in Gieten op de film heeft gezet.
https://www.youtube.com/watch?v=9q6NJajC2SA

-

Via het Drents Archief je ook nog een filmpje kan bekijken van de Optocht in Annen en
de Brink in de jaren 70! https://www.youtube.com/watch?v=9975rpErL08

Er nog 2 films op zijn site staan, nl. Oostermoer- bogen en straten en -paarden en springen.

Anneroelen hier wellicht vast inspiratie uit kunnen halen voor volgend jaar!

Wist u dat:
- Om te achterhalen welke dierentuin het meest romantisch is
kunnen vrijgezellen op date naar de bekendste dierentuinen van
Nederland, ook Dierenpark Emmen wordt aan de test onderworpen.
- Daten in de Dierentuin, zoals de actie heet, is gericht op singles
van 18 jaar en ouder.
http://www.uitmetkorting.nl/nieuws/daten-in-de-dierentuin-2014/
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Wist u dat:
Er een verloting komt voor 200 jaar school!
Op 28 mei 2016 er een lagere schoolreünie
plaats vind in het kader van 200 jaar school
Annen.
Omdat hier nu eenmaal kosten aan zijn
verbonden de Brinkfestijncommissie de
"Reüniecommissie" heeft aangeboden dit jaar de
verloting te verzorgen.
Ze de komende tijd enkele keren in het
winkelcentrum staan om de loten te verkopen.
Er leuke (geld)prijzen zijn te winnen.
De trekking tijdens de modeshow op 5
september op de brink is.
Wist u dat:
De CD onderstaande op facebook plaatste en het bord heeft opgehangen aan het
Streetveld?
De CD hoopt op deze manier dat iedereen plezier blijft beleven aan de JOOP (Jongeren
opvang plaats).

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

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.

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.
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Maandag 4 augustus oud papier ophalen
Maandag 4 augustus, 18.15 m.m.v. ploeg Greving. En
maandag 8 sept. m.m.v. 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 9 augustus oud ijzer en andere metalen 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!
Zondag 10 en 24 augustus Brinkmarkt
Op de grootste Brink van Europa, in Annen.
Meer info; http://www.marktbezoeken.nl
(Dorpsgids Annen-info)

Neem eens een kijkje op de nieuwe website van Drenthe: www.drenthe.nl en meld je activiteit ook
hier aan! Kijk wat er te doen is in onze mooie provincie:
http://in.drenthe.nl/nl/p/agenda/uitgaansagenda/
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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.
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