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Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 7          augustus 2016 
 

 
 
Medicatievoorziening blijft bij huisarts 
 

 
 
Artsenapotheek Grootegast opent per 1 augustus een apotheekservicepunt in de huidige 
apotheekruimte van de huisartsenpraktijk in Annen. Hiermee is een voorlopige oplossing gevonden 
voor de problematiek rond de medicatievoorziening door de huisartsenpraktijk Annen. De nieuwe 
voorziening heeft weliswaar niet het niveau dat de apotheekhoudende huisarts kan bieden maar 
levert aanmerkelijk meer service dan de bezorgdienst van een apotheek op afstand. Tot nu toe 
konden patiënten de voorgeschreven medicatie direct meekrijgen. Met het apotheekservicepunt 
verandert dat. Medicijnen die vandaag worden besteld, kunnen de volgende dag worden 
opgehaald. Spoedmedicatie en medicijnen die voor het eerst worden voorgeschreven door de 
huisarts worden altijd dezelfde dag geleverd. 
  
In het servicepunt kunnen patiënten hun medicatie dus dagelijks ophalen. Ook komt er op termijn 
een zogeheten afhaalautomaat waar 7 dagen per week 24 uur per dag (herhaal)medicatie (ook 
buitenwerktijden) kan worden afgehaald. De huidige bezorgdienst blijft gewoon in stand. 
De huisartsen in Annen zijn Artsenapotheek Grootegast erkentelijk voor de hulp. Hiermee blijft de 
medicijnvoorziening voor patiënten vanuit de praktijk gegarandeerd en wordt voorkomen dat zij 
daarvoor onnodig op reis moeten. Ook de werkgelegenheid voor de assistentes blijft met deze 
voorziening gewaarborgd.   
 
De huisartsen in Annen zullen de juridische mogelijkheden die hen ten dienste staan benutten om 
de oude situatie te herstellen.  
 
Over de diensten die het Servicepunt verleent is een folder beschikbaar. 
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5 juli, was "College bie ’t pad" in Annen  
 
Met ‘College bie ’t pad’ brengen de burgemeester en wethouders iedere maand een bezoek aan een 
dorp in Aa en Hunze. 5 Juli was het de beurt aan Commissie Dorpsbelangen om deze dag te 
organiseren. Na een lunch in de muziekkoepel, aangeboden door de “vers winkels in Annen” stapte 
de groep op de fiets. 
 
 

 
 
Het werd een zinvolle en gezellige middag waarbij onder andere de volgende afspraken zijn 
gemaakt: 
 
Openbaar vervoer 

Bij Cie dorpsbelangen zijn weinig klachten bekend over het openbaar vervoer. Bus via Zuidlaren is 
voor Annen belangrijk. Carpoolplaats en omgeving  wordt als sociaal onveilig ervaren. Bovendien is 
er sprake van vandalisme. 
Als optie voor de kerende en wachtende bussen nabij Stadman wordt een keerlus nabij de 
carpoolplaats voorgesteld. 
 
 
IJsvereniging 
Gemeente gaat met ijsvereniging in overleg m.b.t. de 
toekomst van de ijsbaan. 

  

Kantine IJsvereniging 
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De Keet 
Jongeren van de Keet die met oud en nieuw een 
feestje/activiteit willen, kunnen bij de burgemeester 
tijdig een voorstel indienen. Cie Dorpsbelangen start 
een werkgroep jeugdzaken. 

Starterswoningen  
Gemeente gaat met Commissie Dorpsbelangen (CD) 
kijken waar eventuele starterswoningen gewenst zijn, 
zodat dit door de gemeente kan worden ingebracht in 
overleg met provincie. Positieve grondhouding van 
gemeente. 
 

 

Kunstwerk tussen Wenakkers en Anlooerweg 
De gemeente gaat bij de kunstenaar de mogelijkheden navragen van een opknapbeurt. Vervolg 
oppakken samen met Commissie Dorpsbelangen (CD).  (Kunstwerk roest nu weg..) 
 

Entree voetbalveld 
Voetbalvereniging Annen wil samen met de 
gemeente entree van de voetbalvereniging en 
stukje grond tussen entree en sporthal 
aanpakken op basis van zelfwerkzaamheid van 
de voetbalvereniging.  
Gemeente zegt in principe medewerking toe, 
vv Annen komt met een plan. 

 
Verbetering voorplein sporthal/dorpshuis. 
Gemeente en Cie dorpsbelangen gaan 
mogelijkheden na om het voorterrein te 
verbeteren, waarbij  beschikbaar stellen van 
het materiaal door de gemeente en uitvoeren 
op basis van zelfwerkzaamheid een optie is.    

  
 

Foto’s van de gehele dag zijn <HIER> terug te vinden. 

 

 

BRENG COMMISSIE DORPSBELANGEN IN DE STEMMING! 
 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een 
warm hart toe en organiseert ook dit jaar de Rabobank Clubkas 
Campagne. Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen 
van verenigingen en stichtingen.  
Commissie Dorpsbelangen vraagt u op hen te stemmen, zodat ze 
ook in 2017 een geweldige de Sport en Spelweek kan organiseren!  
Met elkaar, voor elkaar! 
 
Meer informatie: 
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-
drenthe/inschrijving-rabobank-clubkascampagne-2016-geopend-
voor-verenigingen-en-stichtingen/ 

 
  

Een kijkje in “de Keet” 

 Alex Boersma, VV Annen legt uit wat er verbeterd kan worden 

https://www.flickr.com/photos/143799022@N07/albums/72157670799794135
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/inschrijving-rabobank-clubkascampagne-2016-geopend-voor-verenigingen-en-stichtingen/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/inschrijving-rabobank-clubkascampagne-2016-geopend-voor-verenigingen-en-stichtingen/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/inschrijving-rabobank-clubkascampagne-2016-geopend-voor-verenigingen-en-stichtingen/
Enrico
Rabobank
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Supersnel internet voor ons allemaal?  
 
Ja, dat kan! 
 
Een glasvezelnetwerk voor alle bewoners en bedrijven in  Annen en omgeving. In elke straat van 
het dorp en in  het hele buitengebied tot aan de verste woning. Én je betaalt ongeveer hetzelfde 
als nu voor een alles-in-één abonnement (telefoon, internet en tv) of je telefoon-
internetaansluiting in combinatie met je schotel abonnement. 
 
Wil je:  

• Een tv-programma zien als het jou uitkomt? 
• Films en foto’s delen met familie en vrienden? 
• Werken vanuit huis? 
• Zorg op afstand, misschien in de toekomst? 
• Gamen met je vrienden? 
• Onderwijs met de nieuwste hulpmiddelen en media? 
• Betrouwbare beveiliging, met videobewaking? 
• Kerkdienst via internet, alsof je erbij bent? 

 
Dat lukt nu of in de nabije toekomst echt niet met de huidige internetverbindingen. De 
beeldkwaliteit van TV en andere media gaat elk jaar met sprongen vooruit. De verbetering van het 
tv signaal heeft een grotere hoeveelheid data tot gevolg. Dat vraagt het onmogelijke van de 
koperdraad en binnen afzienbare tijd zal ook de coax-bekabeling tegen zijn grenzen aanlopen. 
Daarom is een glasvezelverbinding nodig. 
 
Waarom een glasvezelnetwerk? 
De voordelen zijn: 

• Snelheid van het internet vele malen groter dan de huidige netwerken. 
• Gegarandeerde internetsnelheid, ook in de digitale spitsuren. 
• Upload-snelheid even groot als download-snelheid. Wordt steeds belangrijker! 
• Toekomstbestendig netwerk. 
• Een aantal ‘aanbieders’ (providers), naar eigen keuze. 
• Het is haalbaar tegen een redelijke prijs. 
• Onze eigen kabel: wij beslissen samen wat er op komt. 

 
Glasvezelwerkgroep Annen 
 
Werkgroepleden:  Jarno Drenth, Jan Blom, Jan Blaauw, Gerard Kooij, Steven Groothuismink, 

Willem Mulder, Piet Steenbergen en Meta Jansma. 
 
Wat doen wij:  Onderzoeken of het mogelijk is om een toekomstbestendig glasvezelnetwerk 

te realiseren in geheel Annen (incl. de buitengebieden). 
 
Waar zijn wij de afgelopen maanden mee bezig geweest: 
 

• De subsidieaanvraag richting provincie Drenthe is in de afrondende fase. 
• De drie informatieavonden zijn bezocht door gemiddeld 35 personen per avond en de 

reacties waren positief. 
• Voorbereiding voor het laten uitvoeren van een gebiedsanalyse. 
• Met de afronding van het belangstellendenonderzoek.  
• Verder onderzoeken wij of wij kunnen aansluiten bij andere initiatieven. 

 
 

Meer informatie over glasvezel in Drenthe www.verbinddrenthe.nl  
 

http://www.verbinddrenthe.nl/
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Rabo concours 9,10,11 September 
  

Ook dit jaar organiseert Rijvereniging de Brinkruiters uit 
Annen weer het Rabo Concours op de Brink in Annen op 9, 10 
en 11 September. Deze dagen staan weer in het teken van 
paardensport. Vrijdagavond komen de pony's en paarden in 
de klasse’s BB t/m L in actie in zowel de dressuur als 
springpistes. Op zaterdag breidden we de rubrieken uit met 
een Bixie dressuur rubriek voor de pony's en M t/m ZZ voor 
zowel de paarden als de pony's. Zondag komen zowel de 
paarden als de pony's in actie op de Brink in zowel de 
dressuur als springrubrieken.  

 
 
Heb je een KNHS Startpas en wil je graag mee doen, geef je dan op via de website: 
www.brinkruiters.nl. Daarop komt alle informatie te staan vanaf wanneer en bij wie je je kunt 
aanmelden.  
 
Tot ziens op de Brink op 9, 10 en 11 september! 
 
 
Yoga les? Er zijn nog plaatsen vrij. 

 
Met ingang van week 35 zijn er weer enkele vrije plaatsen bij 
de yogalessen op de dinsdag. 
De eerste les is altijd een proefles. Meer info: 
www.yogaterra.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brinkruiters.nl/
http://www.yogaterra.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijuLaKrZ3OAhUD7hoKHZJdAxkQjRwIBw&url=http://www.dorpshoes.nl/kinderyoga-en-yogales/&bvm=bv.128617741,d.d2s&psig=AFQjCNHts5ozLQS8e9MO82KdJ1cj4bp3ig&ust=1470042417869019
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Harleydag Annen maakt dromen werkelijkheid! 
Bewoners van het Holthuys gingen met de Vriendenbus naar hun geboortehuis! 

 
Bewoners van ’t Holthuys in Annen konden met de 
Vriendenbus van Dignis naar het dorp of de stad waar 
ze waren geboren en getogen. Het volledige 
arrangement, zoals de reis, de koffie met gebak en ijs 
en een fotoreportage kostte hen niets. De Harley Club 
in Annen had deze ludieke actie mogelijk gemaakt met 
geld dat ze verdiend hadden met het ophalen van oud 
ijzer. Tientallen bewoners hebben gebruik gemaakt 
van het aanbod. De Vriendenbus bracht hen op de plek 
waar ze hun eerste voetstappen hadden gezet. Wat 
kwamen er veel herinneringen boven. Er werd veel 
gelachen en honderduit verteld over vroeger. 

 
 
De fotograaf ging ook mee en maakte voor 
iedereen een reportage. Zijn reactie was: “De 
Stichting Harleydag begrijpt helemaal hoe je 
van oude ijzer geluk maakt”. 
Ze zullen nog lang nagenieten van de 
geweldige actie van een bijzondere club. 
 
 
 
 
 
 
Als er mensen van het Holthuys nog foto's 
willen bekijken van onze uitjes naar hun 
geboorteplaatsen, dan kan dat https://www.dignis.nl/2016/06/27/vriendenbus-naar-
geboortehuis/. 
 
Harleyclub Annen een geweldige club met oog voor de mens, u kunt ze ondersteunen! 
 
Harleyclub Annen haalt regelmatig oud ijzer op in Annen met de opbrengst hiervan financieren ze 
onder andere activiteiten voor de 65+ers in Annen. Bovenstaande uitjes voor ouderen was een 
groot succes. Maar deze club heeft ook in ’t Holthuys een feestavond met live muziek voor alle 
senioren uit Annen georganiseerd en een bingoavond met vele prijzen. Ook hebben zij vorig jaar 
een muurschildering en onlangs een loungebank aan de Trans in Rolde geschonken. 
Heeft u geen oud ijzer maar wilt u de activiteiten van de Harleyclub in Annen ondersteunen dat kan 
door geld over te maken naar:   
 
Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen          K.v.K. 01131241   
ING bank: NL21 INGB 065 355 7027 
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  info@harleydagannen.nl 
Meer informatie over het ophalen van oud ijzer zie onderaan het mededelingenblad bij de kalender 

https://www.dignis.nl/2016/06/27/vriendenbus-naar-geboortehuis/
https://www.dignis.nl/2016/06/27/vriendenbus-naar-geboortehuis/
mailto:info@harleydagannen.nl
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Hartveilig Annen redt levens!  
 
(Ervaringsverhaal hartslagnu.nl) 
 
Buurvrouw had net cursus gevolgd...  
Ongeveer een jaar gelden kreeg ik een melding ga naar … <adres> … toe en 
start reanimatie. 
 

Snel heb ik mijn fiets gepakt en ben overal tussendoor gegaan. Bij aankomst was de 
overbuurvrouw van het slachtoffer al gestart met reanimeren. Twee weken daarvoor had ze een 
reanimatiecursus met AED gevolgd en zich ingeschreven bij HartslagNu. Ik heb de reanimatie van 
haar overgenomen waarna de overbuurvrouw mij aanmoedigde en zei dat het goed ging. De 
ambulance en politie waren vrij snel ter plaatse en hebben de reanimatie weer van mij 
overgenomen. Vrijwel meteen werd de AED aangesloten en kreeg het slachtoffer een shock 
toegediend. Ondertussen hebben de overbuurvrouw en ik ons ontfermd over de vrouw van het 
slachtoffer. 
 
Uiteindelijk is het slachtoffer in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht alwaar hij 
werd gedotterd. Voor de familie volgden spannende dagen, hoe zou het slachtoffer eruit komen? 
Uiteindelijk is het slachtoffer goed hersteld en heeft hij er geen nadelige gevolgen aan 
overgehouden. 
De kick die je krijgt wanneer een reanimatie succesvol slaagt is met geen woorden te beschrijven. 
Kort geleden was het echtpaar 50 jaar getrouwd, ik realiseerde mij toen dat ik hieraan heb mogen 
bijdragen. Zonder tussenkomst van ons als burgerhulpverlener via HartslagNu had de toekomst 
van dit echtpaar er wellicht anders uitgezien! 
 
In december 2012 zijn wij als werkgroep Hertveilig Annen gestart met het opzetten van een 
burgerhulpverleners netwerk in Annen. In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een 
hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te 
komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom binnen 
6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Daarom is het zo belangrijk dat er burgerhulpverleners 
zijn die binnen 6 minuten kunnen reanimeren en een schok kunnen toedienen met een AED.  
 
Help jij ons mee? Samen kunnen we levens redden!  
 
Ben je in het bezit van een geldig reanimatie en/of AED diploma? Meld je dan nu aan op 
http://www.hartslagnu.nl/ ga voor meer informatie naar http://hartveiligannen.nl 
 
Zou je graag willen leren reanimeren? Dan wordt er voor een speciaal tarief begin volgend jaar een 
reanimatietraining gegeven in Annen. Geef je op door een mail te sturen naar 
Burgerhulpverlening@live.nl 
 
 
Hartveilige groeten,  
Dick Hendriks, Nico Arling, Menzo Wester en Vincent 
Kampherbeek  
 
Hartveilig Annen 
http://hartveiligannen.nl/ 
 
 
 
 
 

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
http://hartveiligannen.nl/
mailto:Burgerhulpverlening@live.nl
http://hartveiligannen.nl/
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Burendag 23, 24 of 25 september ok wat voor jouw buurt? 
 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met 
je buren en de buurt. Het is een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de 
buurt. https://www.burendag.nl/  
 
Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact 
en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen zij 
mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk als 
buurt een aanvraag tot € 450,= in te dienen bij het Oranje Fonds 
om jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren. Dit jaar is het 
mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wanneer je 
Burendag op 23, 24 of 25 september viert. 

 
 
 

 
 
FC Skid Zomerspektakel op camping De Vledders! 
 
Net als voorgaande jaren heeft Skidkinderopvang gedurende alle weken van de zomervakantie 
(week 29 tot en met 34) een veld op camping De Vledders afgehuurd.   
 
Daardoor ligt er een speciaal aanbod voor alle BSO 
kinderen van Skidkinderopvang: zij kunnen tijdens 
de zomervakantie als ze naar de BSO komen 
genieten van “een vakantie week ” op de 
camping...!  
 
Speciaal voor deze weken heeft  Skidkinderopvang  
een grote tent met alle voorzieningen erin 
geplaatst. Uiteraard worden er  elke dag  leuke 
activiteiten georganiseerd op de camping;  van 
speurtochten tot hutten bouwen, van paarden 
verzorgen tot broodjes bakken, genoeg te doen 
dus… 
 
Indien u meer informatie wenst over het FC Skid 
Zomerspektakel dan kunt u contact opnemen met: 
Hennie Klasens  telefoonnummer: 06-23619812 
email: h.klasens@skidkinderopvang.nl 
 

https://www.burendag.nl/
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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 22 augustus oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oud papier ophalen met medewerking van ploeg Daniels, vanaf 18.00 uur. 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! 
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk) 
 
Zaterdag 10 september oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleydag Annen 
 

 
 
Mocht u oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag Annen, dan kunt u ons bellen of 
mailen en wij komen het graag bij u weghalen.  
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in overleg.  
Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op 
Zuidlaarderweg 47 Annen, u hoeft dit niet te melden, maar als u iets van de aanhanger wilt 
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
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Zondag 18 september 2015 – 13e editie Queens Grass grasbaanraces  
Nog een paar maanden en dan is het weer zover. Op zondag 18 september zal Annen weer 
omgetoverd worden tot het Monaco van de baansport, zoals de beide commentatoren het 
evenement al jaren aan het publiek presenteren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ligging 
van het circuit midden in het dorp.  
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 op prachtig weer en natuurlijk 
veel publiek.   
   
 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

               
 
                            
  

De Brinkmarkten 
 

14 augustus & 4 september. 
Meer informatie: 

http://www.marktbezoeken.nl 

http://www.dorpshuisannen.nl/
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Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: www.drentslandschap.nl. 
 
Een paar voorbeelden: 
 
1 juli t/m 18 sept Into Nature 
Een groot kunstproject met veel activiteiten in en rond het Drentse Aa-gebied. Naast verhalen en 
kunst, zijn er wandel- en fietsexcursies die u langs de verschillende locaties brengen. Zie voor een 
totaaloverzicht  
 
Vrijdag 5 augustus 15.30-18.30 uur (ook op 25 september) Kookworkshop eetbare wilde 
planten 
We maken een wandeling langs de Hunze en plukken eetbare wilde planten. Na afloop van de 
wandeling bereiden we gezamenlijk een vegetarische maaltijd, aangevuld met de wildplukbuit. 
 
Zaterdag 20 augustus 06.00 uur Fotografeer en meer 
Fietsexcursie rond de Gasterense Duinen waarbij alle tijd is om te fotograferen bij mooi 
ochtendlicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.drentslandschap.nl/
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