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Jaargang 5                                    februari 2014  

OPENBARE JAARVERGADERING COMMISSIE DORPSBELANGEN 
 
Op Woensdag 12 februari om 20.00 uur is iedereen weer van harte 
welkom bij de openbare jaarvergadering van Commissie 
Dorpsbelangen in “Ons Dorpshuis” te Annen. 
Tijdens deze vergadering zullen de activiteiten van de Commissie, 
aan de hand van het Jaarverslag van 2013, besproken worden. Met 
hierin onder andere aandacht voor het algemeen verslag, verslagen 
van de subcommissies, gemeentezaken en het financieel verslag. 
Een ieder kan op deze manier kennismaken met de leden van 
Commissie Dorpsbelangen en hun werkzaamheden, vragen stellen 
en ideeën inbrengen.  
 

DE LEDEN VAN STICHTING COMMISSIE DORPSBELANGEN ANNEN 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: Rabbe Vedder, Roelof Kammer, Ype Tol (voorzitter), Jos Hofsteenge, 
Annemiek Visser, Roland Kregel, Abel Reitsema, Jacob Supèr, Gerard Schoenmaker, Jacob Okken, 
Albert Mulder, Enrico Hanenbergh, Andre Niewijk. 
Op de voorste rij: Gineke de Jong, Anneke Greving, “onze” Gerrit Bazuin en Betsy Wijnholds. 

SPORT- EN SPELWEEK OP FACEBOOK 
 
 
 
 
 
 
Commissie Dorpsbelangen heeft nu ook eigen Sport- en Spelweek Facebook pagina. Kijk ook eens of 
je dit leuk vind? 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

https://www.facebook.com/sportenspelweekannen
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen
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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.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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OPENING PRAKTIJK OBJECTIEF 
Het dorp Annen is een praktijk rijker. Praktijk Objectief opent haar deuren.  
Praktijk Objectief is een praktijk voor counseling en inspiratie.  
Initiatiefneemster Jesmin Poelstra, van huis uit medisch maatschappelijk 
werkster, legt haar focus op begrip, inzicht en ontwikkeling.  
Het leven bestaat uit meerdere fasen. Iedere levensfase brengt z’n eigen 
thema’s met zich mee. Noem het levensvragen die je tegenkomt in je dagelijkse 
leven.  
Soms wil je je naasten niet belasten met je problemen of deel je dit stuk liever 
niet met je vrienden. Dan kan het prettig zijn dat er een Objectief klankbord 

beschikbaar is die met je mee kan denken, zodat je meteen weer verder kunt. 
Dat is de kracht van Praktijk Objectief: een snelle oplossing, reflectief en makkelijk inzetbaar.  
Even een bevestiging krijgen dat je op de juiste weg zit of tot een 
andere invalshoek komen. 
Denk bijvoorbeeld aan onzekerheden die je tegenkomt in privé 
situaties, werksituaties of patronen waar je steeds tegenaan loopt 
die je graag wilt doorbreken. Objectief is een praktijk gericht op de 
eigen kracht van mensen. Praktijk Objectief is beschikbaar voor 
kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Voor zowel individuele 
begeleiding, relatie gesprekken als ouder-kind gesprekken.  
Je zit bij mij niet vast aan lange trajecten, diepgaande sessies, 
waarin je hele leven overhoop wordt gehaald. Ik werk vooral in het 
hier en nu en sluit graag aan bij hetgeen wat jij wilt leren of 
oplossen.  
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u 
telefonisch contact met mij opnemen: 0592-272105 of bereikbaar 
via www.praktijkobjectief.nl 
 
 

 

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR AAN JE DORPSGENOTEN 

 
Je ontvangt dan 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. 
  

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. 

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

http://www.praktijkobjectief.nl/
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TRAININGWEDSTRIJDEN IN ANNEN 
Op de 4 zondagen van februari 2014 organiseert de 
Wielervereniging Meteoor-Assen-Roden trainingwedstrijden 
voor alle Noordelijke Verenigingen vanaf Breeland Recreatie. 
Tot vorig jaar werden deze wedstrijden nog gereden in 
Ekehaar. Een traditie van 50 jaar wordt daar afgebroken en 
hopelijk in Annen weer opgebouwd. 
Op 2, 9, 16 en 23 februari rijden alle categorieën van 14 jaar 
en ouder hun rondjes op een parcours dat bestaat uit De 
Bulten, Hooidijk en De Hullen.  
De eerste start is elke zondag om 13:00 uur en vervolgens 
starten 2 en 2 minuten later nog eens twee groepen. De 
laatste wedstrijd is om 14:45 uur afgelopen. 
De start vindt plaats bij Breeland Recreatie, dat ook de nodige 
kleedruimte ter beschikking stelt. Vandaar wordt door 

ongeveer 150 deelnemers met de klok mee gereden. Het parcours is met goedkeuring van de 
Gemeente Aa en Hunze van 12:30 tot 15:30 uur afgesloten voor alle verkeer. Uiteraard hebben 
onze verkeersregelaars de instructie om aanwonenden te helpen bij het bereiken of verlaten van de 
woning. Meer informatie: zie kalender www.annen-info.nl En is te krijgen via de coördinator van de 
WV Meteoor-Assen-Roden, Johan van der Kamp telefoon 0592-271721 of 06-51915449 
 

ANNER BILJARTERS WEER OVER DE ROOIE 
 
Het 2 jaarlijks Over Rood biljarttoernooi werd in januari weer gespeeld in cafe restaurant De 
Anneroele. Veel biljarters kijken altijd weer uit naar dit toernooi waarbij 40 biljarters hun kunsten 
willen vertonen. Gespeeld wordt er op 2 tafels met elk 5 spelers. Het minimum aantal te maken 
caramboles is 8. De meer geoefende spelers moeten uiteraard meer caramboles maken waardoor 
het voor de iets mindere goden ook mogelijk is een ronde verder te komen. 
Arjan van der Veen 
presteerde het om een 
uil van de wand te 
stoten. Ook de lampen 
boven het biljart werden 
niet gespaard. Gelukkig 
was er een 
verzekeringsagent 
aanwezig om eventuele 
schade op te nemen. 
Dus: hilariteit alom. 
De 5 beste spelers uit de 
voorrondes moesten zich 
opmaken voor de finale 
van zondagmiddag. Rob 
Zwerwer ging er 
uiteindelijk met de Jan 
Martens groente en fruit 
wisselbokaal vandoor. 
Hendrik Popken werd 2e  
voor Elias Ackermann, 
Andre Hopman en 
Hillechienus Popken. 
Kortom: wederom een 
zeer geslaagd toernooi. 
 

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.annen-info.nl/
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WIST U DAT: HET DIERENPARKJE ANNEN EEN EIGEN WEBSITE HEEFT? 
Kijk ook eens op www.dpannen.nl om te zien wat 
er allemaal gebeurt bij het parkje en om te kijken 
hoe u het parkje kunt ondersteunen. 
 
 
Wist u ook dat: 
de ram Joris al bijna 
18 jaar is?  
 
 
 
 

Wist u dat: 
Wij nog een plekje over hebben in de auto naar Vries 
voor tafeltennistraining. 
Deze training is voor jongens en meisjes vanaf 14 
jaar.  
Het is op vrijdagavond van 19.15 -20.15 uur.  
Lijkt het je leuk om te tafeltennissen? 
Neem dan contact op met Trea Besseling 0592-
248454. 
 
Wist u dat: 

Er al maanden een blauw/groene damesfiets in het fietsenhok bij het 
Holthuys staat. 
Deze Gazellefiets is niet van het personeel van het Holthuys en is nog 
in goede staat. 
Meer informatie via het Holthuys, Johanna Steenge 
  
 

 
Wist u dat: 
 
er een vriendelijk, maar dringend, verzoek is om niet met je 
auto over de Brink te rijden. Dit om het gras op de Brink 
zoveel mogelijk te sparen. 
Mocht dit toch noodzakelijk zijn, sluit dan nadien de 
toegangsweg weer af met de daarvoor bestemde paal! 
 
Al vast heel erg bedank voor jullie medewerking. 
 

 
Wist u dat: 
 
het “rode boekje” van SV Annen vanaf 1 februari gebruikt kan gaan 
worden?  
Dus haal de bonnen maar uit de kast en op pad er mee! 
 

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. 

http://www.dpannen.nl/
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HARTVEILIG ANNEN VALT IN DE PRIJZEN! 
Hartveilig Annen is predicaatwinnaar geworden van de wedstrijd “Kern met Pit” en 
de daarbij horende duizend euro. Op 18 januari hebben alle initiatieven van de kern 
met pit editie 2013 hun project gepresenteerd voor de jury.  De jury heeft de 
Ruilgoederenbank uit Nieuw Buinen uitgekozen tot het beste project van Drenthe. 
Hartveilig Annen is geëindigd op de tweede plaats en heeft de  meeste internet 
stemmen gekregen.  
Hartveilig Annen is van 2 

burgerhulpverleners gegroeid naar 63 en hebben 24 
uur per dag de beschikking over 3 AED’s die ze 
kunnen inzetten tijdens een reanimatie. Op 4 mei 
2013 hebben ze onder grote belangstelling van de 
inwoners van Annen en de lokale media de 6 minuten 
zone officieel in gebruik genomen.  De goed 
opgeleide burgerhulpverleners staan dag en nacht 
belangeloos klaar om een dorpsgenoot met hartfalen 
te helpen. 
Hartveilig Annen is nog op zoek naar 
vrijwilligers. 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 www.hartveiligannen.nl  of mail naar burgerhulpverlening@live.nl 
 
Op de foto van links naar rechts het kernteam van Hartveilig Annen. 
Dick Hendriks, Nico Arling, Menzo Wester, Vincent Kampherbeek, Jan Berends kon er niet bij zijn. 
 
 

ZATERDAG 1 MAART PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 1 maart vanaf 9.15 uur m.m.v. Ploeg de Jong. 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! 

 
Voor meer informatie kijk op: www.annen-info.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. 

 
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. 

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

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartveiligannen.nl/
mailto:burgerhulpverlening@live.nl
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info/
mailto:info@annen-info.nl
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