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Ploeg Rood wint Sport en Spel week Annen.
Commissie Dorpsbelangen organiseerde deze week al voor de 47e
keer. Zo’n 758 Anneroelen deden mee als deelnemer bij alle spel
onderdelen. Er waren deze week ook nog heel veel vrijwilligers op de
been, samen met onder andere de ploegleiding, verenigingen en met hulp van vele sponsoren werd
ook deze editie weer een groot succes.
Het weer was deze week geweldig, de sfeer zat er goed in, er was een sportieve strijd tussen de
ploegen. De Mini Zeskamp beker werd gewonnen door Ploeg Oranje. De Dorpsomloop beker ging naar
Ploeg Roze. De Voetbalbeker ging dit jaar naar ploeg Groen. De zeskamp werd gewonnen door Ploeg
Geel. De eindoverwinning van de Sport en Spelweek 2018 ging naar Ploeg Rood. De rode lantaarn
voor de ploeg met het minst aantal punten word een jaar lang zichtbaar getoond door Ploeg Oranje.
Ploeg Blauw ging dus met lege handen naar huis.
De “Anonieme pers” zorgden deze week voor het dagelijks bulletin. Samen met de foto’s, en filmpjes
die door Anner-fotograven zijn gemaakt is dit alles terug te vinden op www.annen-info.nl en via de
Facebook pagina van de Sport en spelweek.
Commissie Dorpsbelangen is trots op alle Anneroelen die er samen voor gezorgd hebben dat ook na
47 jaar deze week nog staat als een huis! BEDANKT ALLEMAAL!

Foto: Meta Pieters
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Mart Kammer maakte met de drone weer prachtige foto’s en een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=VPqWIWTEevM

Jenny Verwoerd ook bedankt hoor!
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Opnames van alle mini playback optredens.Gemaakt door Rieks
Kampherbeek.
https://www.youtube.com/playlist…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnjY22ZGAS9WCUzBnFFuV59Evz_ShTa
De foto's die wij tot nu toe ontvangen hebben kan je vinden op:
https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/collections

Alle fotograven en filmers bedankt!

Maandag 16 juli , vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers
van Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de
Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dat ploeg GROEN.
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle
beetjes helpen!
Zelf wegbrengen mag ook.
Je kan ook zelf papier in de container gooien.
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit.
Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt! De papiercontainer staat bij de
Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl

Commissie Dorpsbelangen bedankt “onze brandweermannen”.
In de Sport en Spel week bracht de CD “onze brandweermannen” wat lekkers als bedankje voor al het
goede werk wat ze samen doen voor Annen. Onder andere werden ze bedankt voor hun jarenlange
hulp bij Annen Doet. Maar natuurlijk ook omdat ze zich met elkaar inzetten voor onze veiligheid.
Mannen bedankt!
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De kalender van Annen samen actueel houden.
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?
Ga dan naar www.annen-info.nl klik aan de linkerkant op: Bekijk volledige
kalender.
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar
info@annen-info.nl

Stem ook op Commissie Dorpsbelangen
Dit is het vierde jaar dat de Rabobank (Assen Noord Drenthe) de Clubkas
Campagne organiseert. Jaarlijks stelt deze bank op deze manier een deel
van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning
aan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen van dinsdag 4
september tot en met woensdag 19 september 2018 hoe de totale bijdrage
wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële
middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om
dromen te laten uitkomen.
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun
stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen
zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer
geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare
bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-).
Commissie Dorpsbelangen hoopt natuurlijk dat alle Anneroelen ook een stem op hen wil uitbrengen!

2 juni open dag brandweer Annen.
Deze dag zal geopend worden door burgemeester Piet van Dijk en er zal een breed scala aan
brandweervoertuigen uit de regio aanwezig zijn.
Ook zullen er voorlichtingsstands voor jong en oud aanwezig zijn waar je op een interactieve manier
wordt voorgelicht
Verder kan men plaatsnemen in een autokantelsimulator, waarbij wordt uitgelegd hoe je
op een veilige manier uit een gekanteld voertuig kunt komen. Gedurende de hele dag
mogen de kinderen een rondje door het dorp in een brandweerauto meerijden. Dan zullen
er ook nog een paar inzet-demonstraties gegeven worden, kortom er is de hele dag
genoeg te beleven, voor elk wat wils!
Ook zal Hartveilig Annen met een voorlichting stand aanwezig zijn.
Tot ziens op 2 juni van 10.00 – 16.00 uur op de Brink in Annen
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Hartveilig Annen redt levens!
Op zaterdag 2 juni staan wij van 10:00 – 18:00 op de Brink op de open dag van de
brandweer. Wij willen graag met dorpsgenoten in gesprek gaan en uitleggen waarom
een 6 minuten zone zo belangrijk is in Annen. Er worden korte demonstraties gegeven
hoe je moet reanimeren en er is een mogelijkheid je op te geven om een cursus
burgerhulpverlener reanimeren in Annen te volgen. Na de cursus meld je je dan aan bij
hartslagnu.nl
HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon
oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder
dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten.
Hoe werkt het dan?
Alle burgerhulpverleners hebben zich aangemeld op www.hartslagnu.nl
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een (112) melding
van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook
een groep burgerhulpverleners in de de directe omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener
ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app. De burgerhulpverleners zullen starten met
reanimeren en een schok toedienen met een AED.
Samen kunnen we levens redden!
Ben je in het bezit van een geldig reanimatie en/of AED diploma? Meld je dan nu aan op
www.hartslagnu.nl ga voor meer informatie naar www.hartveiligannen.nl en mail naar
burgerhulpverlening@live.nl
Hartveilige groeten,
Siera, Jaco, Menzo, en Vincent
Hartveilig Annen

Zaterdag 23 juni oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan kan
je ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je 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 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als
je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen.
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in Annen
ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen K.v.K.
01131241 ING bank: NL21 INGB 0653 5570 27
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar info@harleydagannen.nl
www.harleydagannen.nl
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Programma 2018

Vocaal Festival Annen

8 juni Festival InConcert
20:45-22:30 uur
Dit jaar is het thema Streektaal met de StraotklinkerS, Grönniger Blue Grass van ’t Zuuverste Water!
Een optreden met een stevig stuk vakmanschap, entertainment en speelplezier.
Tickets zijn al te koop via de website www.vocaalfestivalannen.nl
9 juni Vocaal Festival Annen
10:00-17:00 uur
Een hele dag genieten, zang en plezier 40 koren/groepen/artiesten
treden op 10 verschillende podia op. Tussen de verschillende podia wordt een (gratis)
dienstlijn gereden met historische bussen. De aanmeldingen komen uit het hele land, met dit jaar ook
kinderkoren! Daarnaast worden er diverse (gratis) workshops gegeven zie hiervoor de website:
www.vocaalfestivalannen.nl
Deze zaterdag wordt afgesloten met
Festival Proms
20:00- 22:30 uur
Elk jaar weer een unieke avond. Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest treedt op met diverse koren.
Wat krijgt u te o.a. te horen: Die Moldau - Bedřich Smetena, Viool concert deel 3 - Johannes Brahms ,
Uit Nabucco „Gefangenenchor“ Giuseppe Verdi , Ouverture „La forza del destino“ Giuseppe Verdi
Hongaarse dans no 5 - Johannes Brahms, Cyrano de Bergerac Johan Wagenaar , Uit „Carmina
Burana“ Ecce Gratum
Carl Orff en nog veel meer! Tickets zijn al te koop via de website www.vocaalfestivalannen.nl
10 juni Festival on Tour
13:00-17:00 uur
Een dag met prachtige optredens op verschillende unieke locaties. Ook tussen deze locaties wordt
een doorlopende (gratis) dienstlijn met historische bussen gereden. Dit jaar hebben we ook weer een
zeer gevarieerd aanbod wat dacht u van: Pastiche uit Den Haag, VET!! uit Groningen, Sisterhood uit
Assen, The Forebitter Men uit Leeuwarden, Kerwin uit Groningen, Crossjack uit Oldenburg en Onland
uit Schildwolde. Tickets zijn al te koop via de website www.vocaalfestivalannen.nl

DEELNEMERS VOCAAL FESTIVAL 2018
Be Sharp!
SWEELODIE
StroatklinkerS
The Blue Happy Bacon
Pastiche
Zanggroep Out of the Blue
PopkoorNice An’Loose
Elk & Ain
Zanggroep FRIENDS
Popkoor 2000 Ruinen
VET!!
Sing and Swing
Popkoor Marsaria
Popkoor BSUR
Sisterhood
Vocalgroup Diverz
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The Forebitter Men
Kerwin
VKSO concertkoor
Crossjack
GKJK- kinderkoor
Desnoots
Onland
Popkoor Prestige Assen by
Day
GZN De Brinkzangers
Twentet Amusing
Zangformatie LINK!
Dames popkoor de Diggelse
Diva’s
Swingshift
Vocal Group “ffwnn”
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Kooriander
Musica E
SEZAKO
EigenWijs
Popkoor Puur
Popkoor Afslag Nijeveen
d’Anner Zangoelen
Bladgoud
Het Groot Noordeloosch
Popkoor ‘Just Sing’
Popkoor SurpriSing
Vasara
Gemengd Koor Gieten
Veenkoloniaal Symfonie
Orkest
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Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag
in september.
Natuur, Cultuur en Fietsen.
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie muziek getrakteerd worden.
Tijdens de korenfietstocht Pedaal Vocaal komen deze drie zaken zomaar bij elkaar!
Op zondag 16 september 2018 prachtige optredens op, op schilderachtige locaties in Noord-Drenthe.
www.pedaalvocaal.nl

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Meer info: http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.

Koffie-ochtend Plus door Impuls
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus. U
hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen (€1,-) Opgave
is niet nodig. Het is een inloopochtend, plus een activiteit om
aan mee te doen of bijv. te luisteren naar een lezing. Dus
iedereen is welkom van 9.30-11.30 uur.

Met deze keer: workshop valtechnieken door Anne Schreur op 25 juni
U bent maandagochtend 25 juni welkom om 9.30 uur aan de Kruisakkers 36A in Annen. Deze keer
komt Anne Schreur, docent Meer Bewegen Voor Ouderen, u vertellen over valpreventie en oefeningen
laten zien. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en om mee te doen. Rond 11.30 uur zal
de koffie-ochtend eindigen. Opgave is niet nodig.

Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid
Elke 2de dinsdagochtend van de maand 10.00 – 12.00 uur Ons
Dorpshuis.

Op dinsdag 12 juni houdt Impuls en het Sociaal Team een inloopspreekuur in Ons Dorpshuis.
Maatschappelijk werkster Diana Hagenauw, mantelzorgconsulente Carin de Jonge en buurtwerker
Martine Hopman zitten voor al uw vragen klaar op het gebied van maatschappelijk werk, mantelzorg en
leefbaarheid in en om Annen.
U kunt geheel vrijblijvend bij hen binnenwandelen. De koffie en thee staan klaar. Kom gerust langs,
een afspraak maken is niet nodig.
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“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys.
U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen voor een gratis
kopje koffie of thee en een gezellig praatje met dorpsgenoten. Er is ook de
mogelijkheid om een spelletje te doen of creatief bezig te zijn. Aan de
Inloop zijn verder geen kosten verbonden.
Op de dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd.
Dit kan zelf gemaakt zijn of gekocht. De workshops worden van te voren
aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe en
bij wie men zich moet opgeven staat aangegeven.
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys (06 121 94 434) bereikbaar op maandag en dinsdag.
De Inloop: Dinsdag
14.00 – 16.30 uur
De Inloop: Woensdag 10.00 – 12.30 uur

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.
Meer info: www.drentslandschap.nl

Schapen scheren in Annen

Op zaterdag 23 juni a.s. vanaf 9.30 uur worden de schaapjes in het
dierenparkje achter 't Holthuys weer uit hun winterjas geholpen door
de schaapscheerder. Publiek is van harte welkom.
Stichting Dierenparkje Annen
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Activiteiten overzicht Zwembad de Borghoorns
Zaterdag 9 juni Vocaal festival Annen

Zondag 1 juli is er een springkussenfeest in het zwembad van Annen, vanaf 13:00 uur

Zwem4Daagse 2 t/m 6 juli
Dinsdag 10 juli beginnerscursus schilderen onder leiding van Annelies Reuter (bij slecht weer
wordt deze verplaatst naar donderdag 12 juli). Tijd : 11:00 uur tot 16:00 uur.
Kosten € 35,00 incl. alle materialen en een lunch.
Vrijdag 13 juli Zwemdisco voor de jeugd (bij slecht weer wordt deze verplaatst!)

Mini triatlon. Datum nog niet bekend.

Informatie en opgave : zwembadannen@aaenhunze.nl
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Zomerexpositie GiAF in wooncentrum ‘t Holthuys Annen
Regelmatig worden wij, de Gieter amateurfotografen, door Woonzorgcentrum ‘t Holthuys in Annen in
de gelegenheid gesteld om in de gangen van het centrum te exposeren.
Ook deze zomer hangen er een 30-tal foto’s.
Het thema van deze expositie is ‘Kleurrijk Annen en omgeving’.
Op de 2e en 4e donderdag van de maand vinden onze clubavonden plaats: op een van deze avonden
is door de leden een selectie van alle ingeleverde foto’s gemaakt. Hierbij wordt niet alleen gelet op de
kwaliteit van de foto, oftewel is deze expositiewaardig, maar ook of de foto voldoet aan het thema van
deze tentoonstelling.
Kleurrijk zijn de foto’s inderdaad geworden.
Ze zijn dus allemaal in het dorp Annen of in de omgeving daarvan gemaakt, al zullen ze misschien niet
voor iedereen als dusdanig herkenbaar zijn!
De foto’s zijn, op de openingstijden, in de gangen van ‘t Holthuys bezichtigen.
Het adres is:Wooncentrum ’t Holthuys Wepel 2 Annen
De expositie is tot en met eind september te bezichtigen.
Mocht u meer willen weten over onze fotoclub, of misschien lid willen worden dan kunt u voor verdere
informatie terecht op onze website (www.giaf.nl) .
De expositiecommissie van GiAF

Foto: Bram van Maas
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Ingekomen post

Ingekomen post van RTV Drenthe.
Deze post is door de CD door gestuurd naar de Historische Vereniging in Annen.

Voor onze rubriek Zoek het uit! is de vraag ingestuurd waarvoor de witte steen met
metalen krab (?) er op dient die tegenover het zwembad in Annen te zien is.
Navraag bij het zwembad leert dat het zou gaan om een wandelroute, die start bij de kruising van de
Brink en de Kruisstraat. Het zou gaan om de zogenoemde Schuilingroute, maar wellicht heb ik de
naam niet goed verstaan want als ik hier op zoek kan ik niets vinden. Wel wisten ze me te vertellen dat
het een wandelroute zou zijn van rond de 7 km door en rondom Annen. Ook kreeg ik de tip contact te
zoeken met de commissie dorpsbelangen voor meer informatie! Dus bij deze, ik hoop dat u mij meer
info kan geven over deze stenen en de route, is het inderdaad een krab die in metaal op de stenen
staat of stelt het iets anders voor? Hoe heet de route nu precies, wat is de geschiedenis, en waarom is
juist voor deze soort markering gekozen? Komt het overeen met de enige wandelroute van die lengte
die ik wel kon vinden, Kleintje Kniphorst?
Graag hoor ik meer van u!
Vriendelijke groet, Greetje Schouten Redacteur | RTV Drenthe

Burendag ook in Annen?
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de
buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op
22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Vanaf eind juni 2018 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld en kan
een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd.
https://www.burendag.nl

Pagina 12 van 15

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen

www.annen-info.nl

jaargang 9 2018

De TT van 1985, 1994 en 1995 in het Drents Archief

In het Drents Archief in Assen draait in de maand juni een gratis filmcompilatie van de TT in ‘85, ’94 en
‘95 in Assen. Bekijk de opnames van de spannende trainingen en races in de zijspanklasse, de
kwartliters en de 500 CC. In elke klasse spelen de weergoden duidelijk een belangrijke rol en goede
banden zijn essentieel. De film draait tijdens openingstijden in de Digilounge van het Drents Archief en
is gratis toegankelijk. De film duurt 40 minuten.
Wheelies en strobalen
In 1985 komen en naast de 250 coureurs zo’n 50.000 bezoekers
naar Assen. Steve Webster en Tony Hewitt uit Engeland kwamen in
de training van de zijspanklasse tot grote verrassing van het publiek
op pole position, ondanks de regen. Ook in de kwartliter race van
’95 begint het te regenen. De 23-jarige talentvolle Italiaan Max
Biaggi viert zijn ruime voorsprong met een paar stoere wheelies
terwijl andere coureurs in de laatste chicane bij bosjes in de
strobalen eindigen. Na de spannende race pakt Biaggi goud,
Waldmann wordt tweede en Honda-collega Okada uit Japan wordt
derde.
Lucky Strike Dutch TT
Wereldkampioen Kevin Schwantz in de 500 cc breekt tijdens de eerste kwalificatietraining voor de TT
van Assen in 1994 zijn linker pols. Tijdens de race is hij is de held van het circuit. Toch breekt de pijn
hem op en moet hij Doohan en Barros voor laten gaan. Hij eindigt als vijfde. Doohan wint, Barros pakt
zilver en de Spanjaard Crivillé wordt derde. Doohan won in ’94 maar liefst vijf keer een 500cc Grand
Prix.
De TT van ‘85, ‘94 en ‘95 is van 1 tot en met 29 juni 2017 tijdens openingstijden doorlopend te
bekijken in de Digilounge van het Drents Archief. De film duurt ongeveer 40 minuten en de toegang is
gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en vrijdag 10.00 – 13.00 uur.
Het Drents Archief zit aan de Brink 4, ingang Museumlaantje, Assen.
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Ooievaarsnest Bartelaar Annen
Live beelden van het ooievaarsnest aan de Bartelaar in Annen: https://youtu.be/SL6APkbHmck
Met dank aan René en Willemien Pol.
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