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Commissie Dorpsbelangen Annen en Vrouwen van Nu komen in actie voor behoud
apotheek.
De huisartsen in Annen hebben een eigen apotheek. Door
nieuwe regelgeving van het ministerie, wordt er geen
nieuwe vergunning afgegeven aan de apotheek. Hierdoor
ontstaat een niet uit te leggen situatie. Het komt het er op neer dat inwoners van
Annen straks naar de apotheek in Zuidlaren zouden moeten, 5-6 kilometer verder op.
Een bewoner uit het Holthuys, dat zich naast de apotheek bevindt, zou met rollator,
met de bus naar Zuidlaren moeten reizen, om hier de medicatie op te halen. Dat kan toch niet!
Om het nog gekker te maken, de dorpen om Annen heen mogen wel gebruik blijven maken van de
apotheek in Annen. Dus bijvoorbeeld een inwoner uit Spijkerboor mag wel gewoon bij de apotheek
in Annen medicijnen ophalen, en een inwoner van Annen dus niet!
Commissie Dorpsbelangen en de Vrouwen van Nu vonden dat hier actie op ondernomen moest
worden. In goed overleg met de huisartsen uit Annen is er een brief huis aan huis bezorgd en weer
opgehaald. Zo’n 90% van de inwoners van Annen heeft de petitie voor het behoud van de apotheek
ondertekend!
Gelukkig krijgen we met deze actie ook regionale en landelijke aandacht via onder andere: De
Schakel, Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, Omroep Max, Hart van Nederland. Ook de
gemeentelijke politiek begint in te zien dat dit zo niet kan. Maar nu moeten we de landelijke politiek
nog overtuigen. We gaan er van uit, als dit nu in Annen speelt, dit ook in andere dorpen gaat
spelen! Op 2 februari worden de handtekeningen (door leden van de CD en Vrouwen van Nu)
aangeboden aan de leden van de 2e Kamer, de Vaste Kamercommissie in Den Haag.
Agnes Wolbert uit Annen is een Nederlands politicus. Zij is namens de Partij van de Arbeid sinds 30
november 2006 lid van de Tweede Kamer en steunt de actie. Zij zal een afvaardiging uit Annen van
Commissie Dorpsbelangen en de Vrouwen van Nu wegwijs maken in den Haag.

Commissie Dorpsbelangen bedankt alle inwoners van Annen voor hun steun in deze strijd
voor behoud van de apotheek en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen
Woensdag 10 februari om 20.00 uur in Ons Dorpshuis.
Iedereen is welkom om samen met de CD terug te kijken naar 2015
en vooruit te kijken naar 2016.
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Glasvezel: ook in Annen?
Een razendsnel en toekomstbestendig netwerk voor ons allemaal?
Commissie Dorpsbelangen Annen heeft enige tijd geleden een oproep gedaan in Annen: “wie wil
mee denken over snel internet in Annen”. Deze werkgroep heeft jullie gevraagd een enquête in te
vullen om zo te peilen of er belangstelling er is om een glasvezelnetwerk te realiseren naar iedere
woning en naar ieder bedrijf, in de kern van Annen tot aan het verste gebouw in het buitengebied.
De sluitingsdatum voor de enquête was 1 februari we hopen binnenkort de uitslag en het vervolg
hiervan te kunnen mededelen.

We bedanken jullie alvast voor het invullen van de enquête.

Anner Bridge Club
De bridgeclub organiseert in het seizoen van september tot en met april elke
week op donderdagavond en eenmaal in de 14 dagen op dinsdagmiddag een
bridgecompetitie in restaurant Woodz te Anloo.
Op donderdagavond wordt eenmaal in de 14 dagen de Grote Paren competitie in
2 lijnen gespeeld, afgewisseld met eenmaal in de 14 dagen de Kleine Paren
competitie in 1 lijn.
Op dinsdag wordt eenmaal in de 14 dagen 's middags een competitie in 1 lijn gespeeld.
Daarnaast kunt u thuis kofferbridge spelen met uw vrienden. U kunt na afloop onderling de score
vergelijken.
Mocht u niet kunnen bridgen dan is het mogelijk om dit bij ons door middel van een cursus te leren.
Er kan bij voldoende belangstelling een cursus, zowel voor beginners als voor gevorderden worden
gegeven.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met
het secretariaat.
Secretariaat Anner BC Herman den Uyl Tel: 0592 272279
Web: https://www.nbbclubsites.nl/club/13034 Email: annerbc79@gmail.com

Peutergym Annen
Voor alle kinderen tussen 1 en 4 jaar uit Annen en omgeving.
Lekker een uurtje spelen, klimmen, klauteren samen met papa, mama, opa, oma of de oppas.
Op vrijdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur in de Sporthal van Annen.
Kosten: 80 cent per peuter per keer.
Gezellig als je komt!
www.peutergym.webklik.nl en ook op Facebook Peutergym Annen
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HUNZERUN (Annerboscross) 20 maart

Zondag 20 maart 2016 is de Hunzerun (vanaf 2017 de Annerboscross). Met het geweldige nieuwe
parcours van de 5 en 10 kilometer (zowel verhard als onverhard) en uiteraard is ook de Kidsrun
weer van de partij!
Jeugd/Kidsrun
De Hunzerun gaat van start met de kabouterloop. De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen een rondje
lopen van 300 meter. Daarnaast is er dit jaar ook weer de jeugdloop. Kinderen van groep 3 t/m 5
lopen 700 meter en de kinderen van groep 6 t/m 8 lopen 1400 meter. De start van de Kabouterloop
is om 14.30 uur. Aansluitend is de start van de 900m en de 1800m. voor meer
informatie:www.aaenhunzekidsrun.nl
Wedstrijdloop 10 kilometer en 5 kilometer 15.30 uur.
Opgeven voor de 10 of 5 kilometer kan op www.hunzerun.nl (onder inschrijven), op de website van
Rabocup Assen en Noord-Drenthe www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 20 maart op ’t Veld in Annen
(bij de tenten).
Vrijwilligers: Mocht je het leuk vinden om vrijwilliger te zijn op 20 maart? Kun je een paar uurtjes
helpen? Meld je dan aan bij Clara Klinkers; cklinkers@hotmail.com

Berichten van onze Gemeente
Uw inbreng vinden wij belangrijk! Wij hopen daarom dat u wilt meedoen met het Aa en Hunze panel.
Dit is een online panel dat de gemeente inzet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen.
Aanmelden
U kunt zich te allen tijde aanmelden via www.aaenhunzepanel.nl. Als u zich aanmeldt, ontvangt u
een aantal (maximaal 3) keer per jaar een email met een uitnodiging om via internet een digitale
vragenlijst in te vullen.
AA EN HUNZE PANEL
Eind vorig jaar was er een peiling onder het Aa en Hunze panel over zorgen voor elkaar. In totaal
hebben 450 panelleden meegedaan aan deze peiling.
De resultaten van de peiling zijn nu bekend. Uit de peiling komt onder andere naar voren dat twee
op de vijf panelleden maandelijks (of vaker) hulp of ondersteuning biedt aan buurtgenoten. De
burenhulp wordt vooral geboden vanuit contact dat er met buren is. Panelleden zijn wel bereid om
buren te helpen met klusjes, maar huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging is voor de
meesten een stap te ver. De meest gemiste voorziening voor veel panelleden is een
ontmoetingsplek in het dorp/de buurt.
Klik hier voor de nieuwsbrief met alle resultaten.
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Wat gaat de gemeente met de resultaten doen?
De gemeente heeft de inbreng van het panel en de inwonersbijeenkomsten verwerkt in de visienota
Sociaal Domein 2015 – 2025. De concept visienota wordt aangeboden aan de WMO-raad en
cliëntenraad. Daarna volgt een bespreking met de raadscommissie en besluitvorming in de
gemeenteraad. Na het vaststellen van de visie gaat de gemeente verder in gesprek met inwoners en
organisaties voor de praktische uitvoering. De gemeente wil daarmee zo goed mogelijk aansluiten
bij de behoeften van de inwoners van Aa en Hunze.

Bedankt!
Iedereen bedankt voor de vele blijken van medeleven gedurende het afgelopen jaar,
waarin mijn man 6 keer met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Hopelijk wordt
het voor ons en eenieder een gezond 2016.
Groeten, Wil Niewijk-Stadman

Wat is er in februari allemaal te doen in ons bruisend dorp?
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender en je
krijgt onderstaand overzicht.
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Woensdag 10 februari
Openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen
Iedereen is welkom om samen met de CD terug te kijken naar 2015 en vooruit te
kijken naar 2016. 20.00 uur in Ons Dorpshuis

Zaterdag 20 februari oud papier ophalen vanaf 09.00 uur.
Met medewerking van ploeg Boonstra. 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 Sporten 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!
Zaterdag 5 maart oud ijzer ophalen t.b.v. stichting Harleydag Annen.
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.

Vrijdag 19 en zaterdag 20 februari Donateursconcert gemengd koor d’ Anner Zangoelen
Vrijdag 19 en zaterdag 20 februari in het dorpshuis van Annen.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Kaartverkoop op donderdag 4 en 11 februari in het dorpshuis van half 7 tot half 8.
www.annerzangoelen.nl
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Zaterdag 20 februari IJsvereniging
Nooitgedacht Schaatsen op de IJsbaan de
Bonte Wever
Op zaterdag 20 februari 2016 is er van 17.00 tot
19.00 uur weer vrij schaatsen voor de leden. Bij de
ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen
dat je lid bent van onze vereniging. Dus je hebt geen
toegangsbewijs nodig. De schaatsers moeten
handschoenen en mutsen dragen. De toegang is
gratis.

Foto-expositie GiAF in ‘t Holthuys
De directie van Woonservicecentrum
’t Holthuys, Wepel 2 te Annen
heeft de Gieter Amateurfotografen
(GiAF) in de gelegenheid gesteld om
een dertigtal foto’s te exposeren.
Het thema van deze fototentoonstelling
is ‘macro/dichtbij’.
Bij deze vorm van fotografie worden
bloemen, dieren, maar ook voorwerpen
zo dichtbij gefotografeerd dat details
zichtbaar worden die anders met het
blote oog niet waarneembaar zouden
zijn.
De tentoonstelling zoals deze van 2
februari tot begin mei in ‘t Holthuys is
te bezichtigen, is niet alleen ingericht
voor de bewoners en het personeel,
maar ook voor belangstellenden van
buiten ’t Holthuys.
De toegang is vrij en de tentoonstelling is elke dag te bezoeken tijdens de openingsuren van ‘t
Holthuys. Mocht u meer informatie willen hebben over GiAF en/of meerdere foto’s van de leden
willen bekijken dan kunt u terecht op www.giaf/nl. Nieuwe leden zijn welkom.
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.

Zaterdag 6 februari: kaarten en sjoelen 19.30 uur
Prijs € 5,00, vrienden krijgen € 2,50 korting
We spelen om smakelijke vleesprijzen
Maandag 8 februari: koffie-ochtend 09.30 -11.30 uur, vrije inloop, de koffie is gratis
Zondag 21 februari: van koffie naar eettafel 11.30 -14.30 uur
Smakelijke maaltijd voor € 5,00 inclusief drankje
Opgave tijden de koffie-ochtend of in het sportcafé
Zondag 28 februari: Alex Vissering koffieconcert 10.30 uur
Smakelijke maaltijd voor € 5,00 inclusief drankje
Opgave tijden de koffie-ochtend of in het sportcafé
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