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Jaargang 5           Maart 2014  

 

 

Maak gebruik van ons! 

 

Je hoort vaak zeggen; “in het bruisende Annen is altijd wat te doen!” En dat is ook zo. 

Maar hoe weet je dat er wat te doen is? Is er één punt in Annen waar je dit kunt nagaan?  

Ja die is er: de kalender van www.annen-info.nl  

 

Wat zou het fijn zijn als iedereen die wat organiseert voor 

andere Anneroelen dat meld bij deze site. Het kan dan gaan 

om belangrijke wedstrijden, kleine of grotere activiteiten, 

openbare vergaderingen, speciale acties enz. 

Daarom een oproep aan iedereen die wat organiseert: stuur 

een berichtje naar info@annen-info.nl en Commissie 

Dorpsbelangen zet het op de kalender. 

 

Veel van deze informatie wordt ook naar de Schakel gestuurd, een prima huis aan huis blad! Stuur 

de info die je hier heen stuurt ook even door naar info@annen-info.nl dan zal de PR commissie 

kijken of dit redactionele stukje ook in het Mededelingenblad of op de site geplaatst kan worden. 

 

Zo zorgen we er samen voor dat niemand wat mist van wat er in het bruisende Annen gebeurt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 t/m 31 mei Sport en Spelweek! 

 

De week van, door, voor Anneroelen. 

De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. De 

ploegleiding voor alle ploegen zijn compleet en 

iedereen heeft er weer zin in! 

 

Hierbij stellen we al vast de sport en spel 

commissie aan je voor. 

 

 

Van links naar rechts; 

 

Gineke de Jonge, Jos Hofsteenge, Roland Kregel,Abel Reitsema, Betsy Wijnholds (voorzitter) en 

Enrico Hanenbergh. 

 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl
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Grote opkomst openbare jaarvergadering CD 

 

12 februari om 20.00 uur was iedereen weer welkom bij de openbare 

jaar vergadering van Commissie Dorpsbelangen. 

De belangstelling was erg groot dit jaar. Ook enkele 

gemeenteraadsleden woonden de vergadering bij. 

Tijdens deze vergadering werden onder andere de activiteiten van de 

Commissie aan de hand van het Jaarverslag van 2013 besproken.  

Ook werd een ieder in de gelegenheid gesteld om vragen aan de CD te 

stellen. 

 

Voor het jaarverslag van 2013 klikt u hier (Voor printversie hier ) 

 

 

 

 

 

Geen nieuws t.a.v. “de Starterswoningen” 

 

Jammer genoeg kan de CD nog geen nieuws brengen t.a.v. de Starterswoningen op 

de grond van de “volkstuintjes”. Het wachten is hierbij nog steeds op de gemeente. 

Zodra er meer bekend is houden we je op de hoogte. 

 

 

 

Historische Vereniging Annen  

De Algemene Ledenvergadering van de Historische 

Vereniging vindt plaats op 12 maart  in Ons Dorpshuis in 

Annen. Aanvang 19.30 uur. Wilt u de stukken van tevoren inzien dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: Diny Eleveld, telefoon 0592 – 27 20 75, mail: diny.eleveld@planet.nl   

Vertoning oude films, video’s, etc.  

Na het algemene gedeelte van de ledenvergadering (om ongeveer 20.00 

uur) gaan we oude films vertonen. Regelmatig duiken er oude filmpjes 

en video’s op die opgenomen zijn in Annen. Henk Mulder en Anjo van 

Wely vertonen fragmenten van gebeurtenissen in Annen. Van Sport- en 

Spelweek, Oostermoer tot scheuvelen van het gemeentepersoneel. Met 

natuurlijk vele bekende dorpsgenoten. Leuk om samen herinneringen op 

te halen! Mis dit niet en noteer deze datum vast in de agenda.  

Iedereen is van harte welkom; de toegang is gratis! 

 

Kieskompas Aa en Hunze 

 

Het Kieskompas is een online keuzehulp voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 

plaatsvinden. Het Kieskompas brengt lokale politieke vraagstukken onder de aandacht van de 

kiezers in de gemeente Aa en Hunze en geeft direct inzicht in partijposities. De gemeente Aa en 

Hunze is van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de enige gemeente met een 

Kieskompas. Het Kieskompas Aa en Hunze is te bereiken via aaenhunze.kieskompas.nl. 

DORPSGIDS  

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

http://www.annen-info.nl/documenten/Jaarverslag_2013.pdf
http://www.annen-info.nl/documenten/Jaarverslag_2013print.pdf
mailto:diny.eleveld@planet.nl
http://aaenhunze.kieskompas.nl/
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De Partijen die aan de verkiezingen mee doen zijn: 

1. Combinatie Gemeentebelangen 

2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

3. VVD 
4. GROENLINKS 
5. CDA 
6. Democraten 66 (D66) 
 

 

 

Wist u dat: 

De ram Joris die al  bijna 18 jaar oud was, op 11 januari is overleden?  

De bezoekers van het dierenparkje zullen Joris missen. 

 

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 financieel kunt ondersteunen.  

Het zou toch leuk zijn als er mede door uw bijdrage weer een bok of andere 

dieren in het parkje komen wonen? 

 
Wist u dat: 

De PR commissie van de CD, Andre Niewijk bedankt voor zijn inzet binnen deze commissie.  

Andre zorgde altijd voor “de puntjes op de i” van onder andere het Mededelingenblad, het Oeleneis en hij 

maakte het Sport en Spelboekje. Andre bedankt voor je geduld, mee denken en goede oplossingen! 

 

  

 

 

Annen Doet het, samen met jou op 22 maart. 
 

Er zijn al leuke klussen aangemeld voor Annen Doet!  

Zo zullen we met elkaar onder andere het Dierenparkje  opschonen, “de 

buitenboel” van het Holthuys aanpakken het streetveld schoonmaken en “het 

dorp weer een sopje geven”.  

 

We hopen op veel vrijwilligers die mee willen helpen deze ochtend. 

  

Wie weet is deze  ochtend ook geschikt voor een maatschappelijke stage? 

Het is niet alleen nuttig,  maar ook gewoon leuk met elkaar de schouders er 

onder, en ons dorp nog mooier maken. 

Ook de gemeente ondersteunt deze actie zij leveren menskracht, schoonmaak materiaal en 

financieële middelen voor onder andere de lunch.  

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 

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/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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ROCK OP BRINK 
 

Hoi Anner Oelen! 

 

Het gonst natuurlijk al een tijdje van de geruchten 

en velen van jullie hebben inmiddels het een en 

ander over Rock Op Brink kunnen lezen via 

Facebook. Hoogste tijd dat we ons ook bekend 

maken via dit onvolprezen medium! 

 

Rock Op Brink is een nieuw initiatief in Annen, voortgekomen uit de passie voor muziek, opgericht 

door vijf liefhebbers uit Annen: Jacob Supèr (voorzitter), Mark Dijkhuis (secretaris), Charissa 

Meijer (penningmeester), Ludwig Konietzka en Peter Wieringa. In december 2013 is de Stichting 

Rock Op Brink opgericht die zich tot doel heeft gesteld jaarlijks een muziekfestival te organiseren 

op de brink van Annen. In overleg met de gebruikersgroep van de brink is gekozen voor: 

 

Zaterdag 30 augustus 2014. Zet maar in de agenda! 
 

Rock Op Brink wil verbindend zijn in de dorpsgemeenschap van Annen en 

omgeving door gebruik te maken van bestaande structuren en 

verenigingen, maar ook door muziekliefhebbers uit de hele gemeente Aa 

en Hunze en zeker ook van de Hondsrug tot Groningen samen te brengen 

op een unieke locatie: de grootste grasbrink van West-Europa. Uiteraard 

houden we rekening met de overige gebruikers van de brink, maar ook met de 

omwonenden.  

 

Per slot van rekening wil Rock Op Brink uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend 

evenement dat kan rekenen op het enthousiasme van Annen en wijde omgeving. En 

daarbij hebben we jullie hulp nodig. Immers, een evenement als dit kan niet 

georganiseerd worden zonder enthousiaste vrijwilligers. Zin om een steentje bij te 

dragen? Meld je dan nu alvast aan via info@rockopbrink.nl! 

 

Rock Op Brink wordt dus een rockfestival dat zich met een zorgvuldig samengesteld 

programma wil richten op muziekliefhebbers van alle leeftijden. Inmiddels hebben we 

een groot deel van het programma prijsgegeven. Naast de nog bekend te maken 

hoofdact zijn de volgende bands vastgelegd: New Adventures, Dudettes, Peter 

Pan Speedrock, Texas Radio, Shaking Godspeed, Black Bottle Riot en del-

Toros. ’s Avonds zal tussen de bands door DJ De Rooie Neger draaien. 

 

De website is binnenkort klaar. Op het moment dat de site live gaat maken we de 

spectaculaire hoofdact bekend en kunnen tickets worden gekocht, online, maar we zullen 

de komende maanden ook tickets verkopen bij verkooppunten in het dorp en bij andere 

evenementen. 

Blijf ondertussen onze Facebook-pagina liken en de Twitter-berichten van @rockopbrink 

retweeten!  

Meer doen? Registreer je dan even via http://www.festivalinfo.nl/. Festivalinfo is een 

toonaangevende landelijke site voor festivals om meer publiciteit een aandacht te 

krijgen. Het is een beetje hetzelfde idee als de verkiezing van Het Leukste Dorp van 

Drenthe. Dat ging uitstekend vorig jaar, dus we hopen dat jullie ook hier een bijdrage 

kunnen leveren door na registratie aan te geven dat je naar Rock Op Brink gaat. Doe 
dat via http://www.festivalinfo.nl/festival/17589/Rock_Op_Brink/2014/. 

We houden je op de hoogte! 

 

Stichting Rock Op Brink 
  

mailto:info@rockopbrink.nl
http://www.festivalinfo.nl/
http://www.festivalinfo.nl/festival/17589/Rock_Op_Brink/2014/
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EEN VAN DE SPONSOREN VAN COMMISSIE DORPSBELANGEN STELT ZICH VOOR: 

 
Ron Niemeijer Accountancy en Bedrijfsadvies 
 

“Een betrokken accountantskantoor voor Midden- en Kleinbedrijf en zelfstandige professionals” 

 

In 1998 ben ik begonnen als assistent-accountant bij een MKB accountantskantoor. Hier heb ik mij 

niet alleen tot een allround adviseur kunnen ontwikkelen, maar heb ik ook ontdekt hoe 

uitdagend en waardevol het is om een goede sparringpartner te zijn voor ondernemers. 

In 2009 ben ik afgestudeerd als certificeringsbevoegd Accountant-Administratieconsulent (AA) 

In 2011 heb ik na 14 jaren werkervaring met veel enthousiasme besloten om mijn eigen 

accountantskantoor te starten. Met het starten van mijn eigen onderneming heb ik de ruimte en 

de mogelijkheden om verder te kijken en om nog meer mee te denken met mijn klanten. Zo haal 

ik bijvoorbeeld veel plezier uit het vinden van belastingvoordelen en geef ik behalve gevraagd, ook 

ongevraagd advies. Mijn manier van werken gaat hiermee verder dan menig ander accountants- 

of administratiekantoor. 

Sinds de start in 2011 is de praktijk autonoom gegroeid. In 2013 is een assistent-accountant in 

dienst getreden. Het klantenbestand is gevarieerd en is werkzaam in de volgende branches: 

 

Metaal en techniek (autobedrijven, installatiebedrijven)  |  Medische sector (diverse instellen, 

psychologen en (tand)artsenpraktijken)  |  Financiële dienstverlening (verzekeringen)  |  Bouw 

(bouwbedrijven en architecten)  |  Personeel (uitzendbureaus)  |  Detail- en groothandel  |  

Advocatuur en juridische dienstverlening  |  Diverse dienstverlenende bedrijven  |  Kunst  

 

Het kantoor is gevestigd aan de Brink 3 te Annen (parkeren aan de 

Kruisstraat). Geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking? 

Contact opnemen kan via: Internet: www.RonNiemeijer.nl 

Mail: info@RonNiemeijer.nl Telefoon: 0592-271059 

 

 

 

 

Verkiezing van de leukste Bakker, we kunnen weer stemmen! 

 

Echte Bakker Pots doet mee met de “Leukste Bakker Verkiezing” en ze 

zijn door naar de volgende ronde. 

Hoe leuk zou het zijn dat in het leukste dorp van Drenthe ook de 

leukste bakker van Drenthe zit? 
Via deze weg dan ook een oproep: Stem op Bakker Pots.  
Stemmen kan via de site www.leukstebakker.nl en dan provincie 

Drenthe. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.ronniemeijer.nl/
mailto:info@RonNiemeijer.nl
http://www.leukstebakker.nl/
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Dansaaenhunze stopt met de danslessen aan het einde van dit seizoen.  

 

Nelleke de Vries stopt na meer dan 30 jaar met het lesgeven! Dansen blijft haar 

passie daarom heet de grote afscheidsvoorstelling “I Love Dance”. In deze 

voorstelling ziet en hoort u muziek en dans uit het verleden maar ook nieuwe 

dansen. Ook komen een aantal zeer gewaardeerde ex-dansers aan een 

afscheidsdans meedoen. 

Kaarten voor de voorstelling kunt u bestellen onder vermelding van uw naam en 

adres door overmaking van het totale bedrag op rekeningnummer 126366306 

Rabobank t.n.v. Dansaaenhunze. De kaarten zijn 11 euro per stuk incl. een 

consumptie. U krijgt de kaarten thuisgestuurd.  

De voorstelling is op zaterdag 19 april 19.00 uur in de Kimme te Zuidlaren. Voor meer info: 

www.dansaaenhunze.nu  

 

 

Yoga in Annen: nog een paar plaatsen over! 

 

Yoga is voor iedereen. De oefeningen worden aangepast aan je 

eigen niveau. Gaandeweg zul je merken dat je verder komt en 

meer ervaart. Je gaat de oefeningen herkennen en je wordt uitgedaagd verdere variaties te 

verkennen. Yoga is geen prestatie en geen sport. Het is jouw les, jouw moment, jouw lichaam. 

 

Waar en wanneer? 

OBS de Eshoek Molenakkers 30 Annen 

Dinsdag, groep 1: 19.00 uur tot 20.15 uur      Dinsdag, groep 2: 20.30 uur tot 21.45 uur 

 

De lessen duren 75 minuten inclusief eindontspanning en thee. 

Een strippenkaart voor acht lessen kost € 80,00 en is tien weken geldig. Een proefles kost € 5,00.  

 

Monique Brinks 06 5337 4571  info@yogaterra.nl  www.yogaterra.nl 

 

 

 

Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je voor en ontvang een GRATIS boek! 

 

Stel je voor aan je dorpsgenoten en je ontvangt 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. 

 

NIEUWE ANNEROEL 

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

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.dansaaenhunze.nu/
mailto:info@yogaterra.nl
http://www.yogaterra.nl/
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Hoera, een nieuw Anneroeltje! 
Joren Reitsema geboren  4 februari. 

 

 
 

 

 

 

 

Zaterdag 1 maart papier ophalen  9.15 uur m.m.v. Ploeg de Jong.  

Maandag 7 april papier ophalen  18.15 m.m.v. Ploeg Bijmolen 

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:  

http://www.annen-info.nl/index.php/kalender  

 

 

 

Zaterdag 22 maart oud ijzer en andere metalen ophalen 

 

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!  

  

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. 

http://www.annen-info.nl/index.php/kalender
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annen-info/
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 Zondag 13 april Paas-eier-drive   

 

Op zondag 13 april 2014 organiseert de Anner Bridge Club 

haar open Paaseier-Drive. Meer info zie kalender www.annen-info.nl of 

http://home.wanadoo.nl/bcannen  

  

 

 

 

 

Zondag 6 april Voorjaarsfair & Paas show 

 

Tuinwinkel Klinkers in Annen 10.30 - 17.00 uur entree gratis 

Gevestigd aan achterzijde winkelcentrum d'Anloop 

www.tuinwinkelklinkers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Mededelingenblad komt 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. 

http://www.annen-info.nl/
http://home.wanadoo.nl/bcannen
http://www.tuinwinkelklinkers.nl/
mailto:info@annen-info.nl

