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Glasvezel werkgroep Annen
Een toekomstbestendig netwerk voor ons allemaal!
Er werden door Commissie Dorpsbelangen en de Glasvezelwerkgroep Annen 3 informatieavonden
georganiseerd m.b.t. een toekomstbestendig internet via glasvezel.
De presentaties van deze avonden:
Het snelste dorp van Drenthe 2017
Breedband Provincie Drenthe (Jan Hut)
Project Reuzenbreedband (Jan Hut)

Om glasvezel te realiseren in Annen moet zo’n 60 – 70 % van alle aansluitingen in Annen
ja zeggen tegen Glasvezel. DUS ZEG JA!
De verwachting is dat glasvezel zeker niet duurder zal zijn dan bijvoorbeeld “de Ziggo of KPN
pakketten” welke nu veelal worden afgenomen in Annen. Op den duur, als het aanleggen van
glasvezel is afbetaald zal het zelfs goedkoper zijn.
Heb je belangstelling voor glasvezel meld je dan aan via www.annen-info.nl Als je dit al gedaan
hebt bij het invullen van de enquête enige tijd geleden dan is opnieuw registreren niet nodig.
Je verplicht je dan nog tot niets, maar het geeft voor de Glasvezel werkgroep in Annen wel een
stimulans om door te gaan!
Meer informatie over glasvezel in Drenthe www.verbinddrenthe.nl

STEM OP COMMISSIE DORPSBELANGEN!
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: <klik hier>
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De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Assen en
Noord-Drenthe inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de
winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale
verenigingsleven.
Leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe kunnen hun stem uitbrengen
op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze
stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting uitgebracht worden,
des te hoger de financiële bijdrage.
Ieder lid krijgt drie stemmen om te verdelen. Hiervan mag zij maximaal 2 stemmen op eenzelfde
vereniging uitbrengen.
Rabobank leden (alleen natuurlijke personen) die voor 1 augustus 2016 lid zijn, kunnen stemmen.
Via een stemtool kunnen leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de
vereniging/stichting van hun voorkeur.
De stemperiode loopt van 4 tot en met 17 oktober 2016.
Hoe kun je lid worden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe?
Mensen kunnen het lidmaatschap aanvragen via de site van de Rabobank. U kunt echter ook
binnenlopen bij één van de kantoren. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plaatse voor u
geregeld.
Hoe kunnen mensen weten of ze lid zijn van Rabobank Assen en Noord-Drenthe?
Klanten van Rabobank Assen en Noord-Drenthe kunnen in Internetbankieren, onder ‘Mijn
gegevens’ zien of ze lid zijn van Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

5 juli in Annen, "College bie ’t pad" college Aa en
Hunze gaat op dorpenbezoek!
Met ‘College bie ’t pad’ brengen de burgemeester en wethouders iedere maand een bezoek aan een
dorp in Aa en Hunze. Daarbij bepalen de inwoners de agenda. Tijdens de lunch vindt een gesprek
plaats met een aantal inwoners en het middagprogramma is samengesteld door het dorp zelf.
Zo komt het college onder andere te weten welke onderwerpen op de toekomstagenda van het
dorp horen, dit maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma van de Strategische Toekomstvisie
Aa en Hunze.
5 juli is het de beurt aan Annen, Commissie Dorpsbelangen heeft de organisatie van deze
dag in handen, het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur-12.00 uur: Besloten vergadering van B & W in Ons Dorpshuis.
12.30 uur-14.00 uur: Lunch in de muziekkoepel met B & W en
genodigden
De lunch wordt verzorgd door Ondernemersvereniging Veelzijdig
Annen
Er zullen bij deze lunch afgevaardigden van verschillende groepen
uit Annen aanwezig zijn. Zoals de jeugd, senioren, de Boermarke,
recreatie en sport, een ondernemer en Commissie Dorpsbelangen.
14.00-16.30 uur: Fietstocht door Annen met B & W en
genodigden
Start vanaf de Brink en dan fietst men onder andere langs de
ijsbaan, de keet, een agrarisch bedrijf, winkelcentrum, kunstwerken
in Annen, t' Holthuys, zwembad en het streetveld.
16.30 uur: Persuurtje in het dorpshuis/sportcafé met B & W en
genodigden.
5 juli kan Annen laten zien waar ze trots op is en ook waar de knelpunten zitten.
Commissie Dorpsbelangen bedankt iedereen voor zijn/haar medewerking deze dag.
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GEZOCHT: Sport en Spelweek PERS!
Commissie Dorpsbelangen is opzoek naar Anneroelen die in 2017
“de S&S pers” willen zijn.
Opgave kan via info@annen-info.nl

De zwemvierdaagse vindt dit jaar plaats van maandag 4 juli
t/m 8 juli 2016.
De kosten zijn 5,00 euro.
Iedereen kan zwemmen tijdens de openingstijden van het
zwembad:
Maandag t/m vrijdag ’s morgens 7.00 uur tot 10.00 uur
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ’s middags van
14.00 uur tot 18.45 uur
En woensdagmiddag van 13.30 tot 18.45 uur
Woensdagmiddag: kindermiddag met diverse sport en spel.
Vrijdagmiddag: spelletjes bij de kraam en medaille
uitreiking.
Auto Te Water…de meeste mensen moeten er niet aan denken…
Logisch…want niet iedereen kan het navertellen…
Je moet natuurlijk een dosis geluk hebben en misschien
zijn er omstanders die je kunnen helpen.
Maar! Je kan ook een training volgen!
Bij de Cursus Auto Te Water wordt in 3x te water
stapsgewijs aangeleerd hoe je moet handelen.
Deze cursus is voor iedereen toegankelijk, er is geen
minimale of maximale leeftijd en er is geen zwemdiploma
verplicht. De Cursus Auto Te Water wordt meerdere malen
gegeven in het zwembad.
Meer info via www.divearound.com
Ook is er de mogelijkheid om tijdens deze data het duiken met perslucht uit te proberen.
Duikschool divearound is een PADI Dive Resort waarmee men laat zien dat er op een hoog niveau
wordt les gegeven.
Duiken is super leuk en niet gevaarlijk wanneer je het op de juiste manier aanleert.
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- Wist U dat de jeugd van Annen er kennelijk niet warmpjes bij wil zitten?
- Nadat de dug-out al enkele malen
vernield en weer gerepareerd was,
heeft de gemeente, terecht,
besloten om de vernielde
overkapping van de dug-out te
verwijderen.
- Zinloos geweld….ook in Annen…..
- Nutteloos, jammer en ook wel een
schande!

Alle deelnemers:
Bedankt voor een fantastisch Vocaal Festival Annen!
Zaterdag 11 juni ging het Vocaal Festival Annen met 40 koren van start. Velen kwamen kijken en
genieten van alle optredens. Zo'n 1500 deelnemers hebben elkaar met prachtig weer ontmoet in
Annen. Heerlijk om kennis te maken met de prachtige optredens van de koren uit vele
windstreken.
Bijzonder veel dank aan de vele medewerkers, de sponsoren, de vrienden, de deelnemers en allen
die dit evenement mogelijk hebben gemaakt! De prettige samenwerking stellen we bijzonder op
prijs. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en natuurlijk zien we elkaar opnieuw op het
Vocaal Festival Annen op 10 juni 2017!
Meer info, foto’s video ga
naar:
www.vocaalfestivalannen.nl
<Klik hier voor de video>
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Maak je sterk tegen MS, Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de
landelijke huis-aan-huiscollecte. Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek
naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren
kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb
je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collectecoördinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer
informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen
MS!

Buitenspeeldag bij skidkinderopvang in Annen groot succes!
Op dinsdag 7 juni organiseerde skidkinderopvang voor alle kinderen in Annen een
buitenspeelmiddag. De buitenspeelmiddag vond plaats bij de
buitenschoolse opvang Ekiwoek.
Speciaal voor deze middag had skidkinderopvang de Kruisakkers
afgezet zodat de kinderen ongestoord en veilig op straat konden spelen.
Er waren ruim 70 kinderen die enthousiast mee hebben gedaan aan
allerlei activiteiten zoals “sumo worstelen”, spijkerpoepen, ballonnen scheren en nog veel meer.
Het mooie weer zorgde er voor dat er deze middag extra lekker buiten gespeeld kon worden!
De buitenspeeldag is door Jantje Beton in het leven geroepen om 1 keer per jaar speciale
aandacht te besteden aan het belang van buitenspelen voor kinderen. Buitenspelen is namelijk
niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger; 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts één keer per
week vrij buiten. Terwijl buitenspelen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er
is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat bewegen een positief effect heeft op de gezondheid van
kinderen en jongeren.
Skidkinderopvang wil hier natuurlijk graag aan bijdragen; we spelen daarom elke dag buiten en
hebben dit de Buitenspeeldag extra feestelijk gemaakt!
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Roelof Schuiling Kunstwerk en
Wandelroute
Binnen kort zal de Historische vereniging
bankjes plaatsen op de Roelof Schuiling
wandelroute.
Een deel van de kosten van deze bankjes is
aangeboden door de Reünie commissie.
Omdat de reünie van de lagere school niet
door ging was er nog een “potje geld over”
en dit bedrag is naar dit prachtige doel
gegaan.
Meer info over Roelof Schuiling,
het
kunstwerk en de route kunt u lezen op
www.annentoen.nl

Aa en Hunze
De bibliotheekvestiging in Annen is onderdeel van de Bibliotheek Aa en Hunze. Daarnaast zijn er
vestigingen in Gieten, Rolde en Gasselternijveen. De bibliotheek is méér dan alleen een plek waar
je boeken kunt lezen en lenen. Het is een ontmoetingsplek waar inwoners van de samenleving
elkaar treffen.
Waar steeds meer voorzieningen van het platteland verdwijnen, staat de
deur van de bibliotheek wijd open. Iedereen kan er terecht! Om antwoord te
krijgen op vragen. Maar ook om met een kopje koffie, een tijdschrift of de
krant te lezen, een workshop of lezing bij te wonen. Lenen en inleveren kan
bij alle vestigingen. Zonder extra kosten kunnen boeken, Dvd’s en Cd’s
worden gereserveerd uit de andere Drentse bibliotheken. Er is een ruim
aanbod van E-books, en met de PressReader zijn buitenlandse kranten en
tijdschriften te lezen. Beiden zonder extra kosten. Via onze website kun je
op je persoonlijke pagina boeken reserveren en verlengen, dit kan ook met
een handige app voor tablet of smartphone.
Graag tot ziens in de bibliotheek!
Ons nieuwe telefoonnummer is: 088-0128295
www.bibliotheekannen.nl
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Vaste huisartsen
De huisartsen in Annen zijn per 1 juni weer op volle sterkte. De afgelopen maanden hebben
diverse huisartsen als waarnemer bijgedragen aan de continuïteit in de zorg zoals die
onafgebroken vanuit de praktijk werd en wordt gegarandeerd.
Per 1 juni bestaat het huisartsenteam weer uit vier vaste medewerkers. Het plaatje ziet er dan als
volgt uit: dokter P. van den Broek breidt zijn werkzaamheden uit en gaat net als zijn collega
mevrouw A. Sadeghi drie dagen per week werken. Mevrouw D.E. van Imhoff treedt per 1 juni in
dienst voor twee dagen per week. En mevrouw E.J. Haaijer houdt minimaal vier dagen per week
spreekuur. In de vakantieperiode is de praktijk gewoon geopend en zal er zo nu en dan nog
worden ingevallen door tijdelijke waarnemers.
Deirdre van Imhoff
Per 1 juni kom ik als huisarts het team in Annen versterken. Ik ben in 1981 in Groningen geboren
en heb mijn studie geneeskunde daar in 2008 afgerond. Na mijn studie geneeskunde ben ik
gepromoveerd op onderzoek naar de behandeling van te vroeg geboren baby’s die geel zien na de
geboorte. Omdat ik het erg leuk vind om langdurig en intensief contact te hebben met mijn
patiënten ben ik huisarts geworden. Ik ben getrouwd en heb 3 jonge kinderen. In mijn vrije tijd
houd ik van zeilen en lekker eten.
Afspraak maken
U kunt een afspraak maken bij de arts van uw voorkeur. Indien u
geen voorkeur heeft, dan wordt gekeken bij welke arts u het
snelste terecht kunt.
Ziekenhuis
De computersystemen in het ziekenhuis en bij de zorgverzekeraar
werken op dit moment zodanig dat u in het ziekenhuis bij de vraag
“Wie is uw huisarts?” nog niet dhr. Van den Broek, mw. Sadeghi of
mw. Van Imhoff kunt op geven. Dit heeft onze aandacht, maar
vooralsnog kunt u opgeven dat de post naar mw. Haaijer te Annen
gestuurd kan worden. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de
betreffende brieven en uitslagen bij de juiste huisarts terecht
komen.
Minister en Apotheek
Hopelijk komt er voor de zomer ook meer duidelijkheid over het
voortbestaan van de eigen apotheek voor de inwoners van Annen.
Iedereen weet dat de Minister overwoog om de inwoners van
naburige dorpen wel gebruik te laten maken van onze apotheek maar de inwoners van Annen zelf
naar Zuidlaren te verwijzen. Om dat te voorkomen hebben wij bezwaar gemaakt bij de Minister en
hebben Dorpsbelangen en Vrouwen van Nu in Den Haag een petitie aangeboden. Dorpsgenote en
Tweede Kamerlid Agnes Wolbert heeft een motie ingediend, die eind april unaniem door de Kamer
is aangenomen. Daarmee heeft de Minister van Volksgezondheid nu de opdracht een praktische
oplossing te zoeken. Die zal moeten voorkomen dat een bizarre tweedeling zoals hierboven
genoemd tussen mensen uit Annen en omliggende dorpen zal ontstaan. Ook de Landelijke
Huisartsenvereniging steunt dit. Wanneer de Minister de uitslag van het onderzoek zal presenteren
is niet bekend. Ons rest weinig anders dan te blijven vertrouwen op een goede afloop.
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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 4 juli oud papier ophalen vanaf 18.00 uur. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl
Met medewerking van ploeg Zeubring. 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!
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.

De Brinkmarkten
31 juli - 14 augustus - 4 september
Meer informatie: http://www.marktbezoeken.nl
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Overzicht Zondagmorgen wedstrijden van de maanden juli en augustus
10-07-16
07-08-16

Prins Margrietkanaal
Van Haringsmakanaal

Overige wedstrijden
14-08-16
Bouwvakbeker

Oude Schouw
Midlum

Nog niet bekend

Data dinsdagavondwedstrijden maanden juli en augustus
*28-06-16
N.W.K
Sluis Vries boven
05-07-16
N.W.K
Peelo woonboten
12-07-16
N.W.K
Haren Padvinders
19-07-16
N.W.K
Brug Vries-Heidenheim oostzijde
26-07-16
N.W.K
Sluis Vries beneden bocht
02-08-16
N.W.K
Sluis de Punt zandpad
09-08-16
Havenkanaal Fietsbrug
16-08-16
N.W.K
Taarlo-Splitsing
Data woensdagmiddagwedstrijden maanden juli en augustus
Deelnemers om 12.45 uur bij het water aanwezig te zijn.
Vissen van 13 uur tot 16.30 uur
*29-06
Noord Willemskanaal
(Taarlo)
06-07
Noord Willemskanaal
(Vriezerbrug)
13-07
Beilervaart
20-07
Annerveenschekanaal
(brug Boer)
27-07
Noord Willemskanaal
(Scheepswerf)
03-08
Annerveenschekanaal
(brug Maagd)
10-08
Beilervaart
17-08
Noord Willemskanaal
(de Punt zuivering)
24-08
Noord Willemskanaal
(splitsing)
31-08
Kieldiep
(zendmast)
Alle informatie is ook na te lezen op teletekst van RTV Drenthe pag.374

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.
Een paar voorbeelden:
Za 16 juli vanaf 8.00 uur Oostermoer Hunzeloop
Een heerlijke wandeldag voor iedereen. Er zijn afstanden van 5 tot 40 kilometer. Geniet van de
prachtige omgeving en kom naar de vele activiteiten zoals de boerenmarkt en oldtimershow. Zie
voor aanmelding en kosten www.oostermoerhunzeloop.nl.
Zo 17 juli 10.30-13.00 uur (ook op 1 september) Wandeling met wildplukluch
We maken een mooie wandeling langs de Hunze en leren over de eetbare wilde planten die we hier
tegenkomen. Aansluitend is er een warme lunch van wildpluksoep, speltbrood en zevenbladpesto.
Meer info: www.drentslandschap.nl/activiteiten

Pagina 9 van 10

Gratis Mededelingenblad

www.annen-info.nl

jaargang 7

juli 2016

Pagina 10 van 10

Gratis Mededelingenblad

www.annen-info.nl

jaargang 7

juli 2016

