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Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 7  maart 2016 
 

 
    

Apotheek Annen 
In het najaar van 2015 kreeg de Commissie Dorpsbelangen 
bericht dat er sprake was van het sluiten van de apotheek 
voor de inwoners van Annen. De reden is dat er geen 
nieuwe vergunning wordt afgegeven door de overheid, omdat de apotheek in 
Zuidlaren binnen afzienbare afstand ligt van Annen. De inwoners van Annen 
worden daarom geacht gebruik te gaan maken van de apotheek in Zuidlaren. Dit 

nieuws zorgde voor ongerustheid in het dorp, met name onder de oudere inwoners.  
Zoals bekend is er huis aan huis in Annen een petitie bezorgd en later weer opgehaald. De 
Commissie Dorpsbelangen heeft dit samen met de Vrouwen van Nu in korte tijd georganiseerd. 
Annen heeft massaal aangegeven dat ze de apotheek willen behouden voor het dorp. We willen 
iedereen die zijn handtekening heeft gezet hiervoor bedanken! 
Het bijzondere aan de hele situatie is dat de apotheek niet werkelijk zijn deuren sluit. Aan inwoners 
van onze buurdorpen, zoals Eext, Spijkerboor en Anloo, mag de apotheek wel medicijnen blijven 
verstrekken. De bewoners van Annen kunnen er, ook al wonen ze er naast, straks niet meer terecht. 
De hele zaak is niet onopgemerkt gebleven bij de media. Zowel in diverse kranten als op televisie bij 
TV Drenthe, Hart van Nederland en Omroep Max is er aandacht aan besteed. 
Op 2 februari is een afvaardiging van de Commissie Dorpsbelangen naar Den Haag gegaan om de 
petitie aan te bieden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
De verwachting is dat in maart / april duidelijk wordt of alle inspanningen hebben geholpen.    
 
 

 
 
Snel internet   
Commissie Dorpsbelangen heeft een half jaar geleden een werkgroep in het leven geroepen, welke 
als opdracht heeft om te onderzoeken of er in het dorp en omgeving behoefte is aan Glasvezel als 
breedband alternatief, voor de bestaande providers Ziggo, KPN etc.. Dit doen we samen met 3 
enthousiaste medebewoners!!  
  Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrieven en op onze internet site heeft u een enquête 
in kunnen vullen. Hierop zijn verrassend veel reacties gekomen. Ruim 1/3 van alle mensen met een 
aansluiting in het dorp hebben de enquête ingevuld, waarvan ook ruim 80% geïnteresseerd is in een 
alternatief in de vorm van Glasvezel.  
Met de uitkomst gaan wij nu verder onderzoeken welke mogelijke heden er zijn. De eerste stap nu is 
overleg met het Breedbandplatform Drenthe en aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven. 
Wij houden u op de hoogte en mocht u nog ideeën hebben dan horen wij dat graag.  
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Annen Doet het op 12 maart met z’n allen! 
 

Op zaterdag 12 maart steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. 
Gemeente Aa en Hunze ondersteunt dit initiatief. Ook Commissie Dorpsbelangen Annen sluit zich 

hierbij aan en organiseert daarom op 12 maart een “doe dag in Annen”! 
 

Ben je trots op ons mooie Annen en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken om Annen 
nog mooier te maken? Doe samen met Commissie Dorpsbelangen, de Gemeente en met andere 

Anneroelen, buurtgenoten, familie, sportteams of collega’s mee met: Annen doet! 
 

Kom zaterdag 12 maart om 9.00 uur naar het Streetveld bij de sporthal. 
Hier verzamelen we, verdelen we de klussen en gaan samen aan de slag. 

Om 12.30 uur eindigen we hier met een gezamenlijke lunch. 
 

Annen doet, jij doet toch ook mee? 
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  Hunzerun (Annerboscross) 20 maart  

Zondag 20 maart is de Hunzerun (Vanaf 2017 de Annerboscross). Wederom maakt de Hunzerun 
deel uit van de Rabocup Assen en Noord-Drenthe. Het circuit is nog steeds op initiatief van Stichting 
Loopcircuit De kop van Drenthe, die van start is gegaan in 2013. De Hunzerun gaat voor de eerste 
keer van start vanaf ’t Veld in Annen. 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! Wederom hopen 
we er weer een mooie, sportieve dag van te maken voor iedereen. 
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 700 meter en de 1400 meter. Voor de wedstrijden 
zal er een warming up zijn. Kijk voor meer informatie over de Kidsrun op www.aaenhunzekidsrun.nl  
 
Meedoen aan de Kabouterloop en de Kidsrun is gratis. Je krijgt na afloop iets leuks ter herinnering 
van de Kidsrun en een broodje knakworst! De hardloopwedstrijd is onderdeel van het individueel 
hardloopkampioenschap van de gemeente Aa en Hunze. Vooraf aan de Kidsrun kan je ook nog 
meedoen trainingen (clinics). Deze clinics vinden plaats in de weken voor de Hunzerun. Op het 
inschrijfformulier voor de Kidsrun kan je aangeven of je mee wilt doen aan de clinics. De leerlingen 
van basisschool de Eshoek krijgen de startnummers uitgedeeld buiten bij school (deze zijn ook nog 
op te halen bij de start). 
 
** NIEUW ** Dit jaar zullen er voor zowel deelnemers als toeschouwers verschillende warme 
consumpties te verkrijgen zijn en een broodje hamburger, heerlijk bij de vuurkorf! Uiteraard krijg je 
als deelnemer gratis een broodje hamburger bij de finish.  
 
Starttijden en Inschrijven: 
Kabouterloop en aansluitend jeugd (700 m en 1400 m) 14.30 uur  
10 kilometer (wedstrijdloop) 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). Kosten Voorinschrijving 7 euro, na inschrijving 8,50 euro. 
Voor meer informatie kan je terecht op de websites. 
Naast de Rabobank als hoofdsponsor hebben zich ruim 20 bedrijven uit de regio ingeschreven als 
sponsor. Mede dankzij hun steun is het mogelijk om weer een fantastische, sportieve dag neer te 
zetten voor iedereen. Wij hopen je weer te mogen ontvangen op 20 maart 2016!  
 
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 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. 
JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Locatie : 't Veld Annen  
 

http://www.aaenhunzekidsrun.nl/
http://www.hunzerun.nl/
http://www.rabocupnoorddrenthe.nl/
mailto:cklinkers@hotmail.com
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Zwembad de Borghoorns  
- Zaterdag 7 mei opening om 11.00 uur 
- Maandag, donderdag en zaterdag zwemles A,B en C  
- Maandagavond fit en fun kids  
- Elke 3e dinsdag van de maand Cursus Auto te Water 
  en PADI introductieduik verzorgd door duikschool 
  ‘Dive Around’ vanaf 18.30 uur 
- Vanaf juni maandagavond Aquafitness  
- Woensdagavond snorkellessen 
- Donderdagavond duiken met ScubAround  
- Woensdag en zaterdagmiddag 15.00 uur een activiteit 
  voor de kinderen. 
 

Vanaf 29 februari tot  7 april is het mogelijk om abonnementen in de voorverkoop te bestellen voor 
het zwembad. Voor meer informatie en aanvragen www.gemeenteaaenhunze.nl, kopje zwembaden. 
Het is ook mogelijk vanaf maandag een inschrijfformulier voor abonnementen af te halen in de 
Burgemeester Lambershal te Annen. 
 
 

 
 
KNHS Dressuur 19 en 20 maart 
B/L/M voor alle KNHS leden  www.brinkruiters.nl  

Afgelopen zondag 31 januari jl. hadden we onze eerste onderlinge springwedstrijd. 
Een spannende wedstrijd met eerste plaatsen voor: 
 
Marleen Dekens met Rocket, Silke Patberg met Puck, Demi Kuitse met Sanne, Ilse Padding met 
Bolero. 
 
De complete uitslag van de onderlinge springwedstrijd is te vinden op www.brinkruiters.nl. 
De wedstrijd is de eerste in een serie voor de titel clubkampioen 2016. Hiervoor hebben we 
gedurende het jaar 3 onderlinge springwedstrijd. De volgende onderlinge springwedstrijden zijn 
op 22 mei en 2 oktober de finale. De beste twee wedstrijden tellen mee. 

 
 

 
 
Op zondag, 20 maart 2016 organiseert de Anner Bridge Club haar open Paasdrive. 
U bent welkom vanaf 13.00 uur. Aanvang drive om 13.30 uur. Er worden 7 rondes gespeeld, 2 lijnen 
topintegraal. Adres: Lounge-restaurant Woodz, Bosweg 1 te Anloo. Inschrijfgeld € 5,-- per persoon. 
Wilt u ook mee-eten? Dan zijn de totale kosten inclusief diner € 17,50 per persoon. Aanmelden via 
e-mail bij annerbc79@gmail.com met vermelding van de namen en telefoon- en NBB-nummers 
van de spelers (Meesterpunten). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 
Inschrijving op volgorde van binnenkomst.  
N.B. Bij afzegging binnen 3 dagen voor de drive wordt geen restitutie verleend in verband met 
reservering. 

http://www.gemeenteaaenhunze.nl/
http://www.brinkruiters.nl/
http://www.brinkruiters.nl/


Pagina 5 van 9      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 7    maart 2016  
 

 
 

 
 
 
 
Geen paasvuur! 
De voetbalvereniging Annen heeft besloten te stoppen met de organisatie van het jaarlijkse 
paasvuur. Vorig jaar hebben ze nog wel het snoeihout opgehaald maar dat gaan ze vanaf dit jaar 
ook niet meer doen. Hou er dus rekening mee als u uw tuin gaat snoeien, het snoeihout zal niet 
meer door de v.v. Annen worden opgehaald. 
 
Stichting De Kanteling start nieuw project met verhalenwedstrijd 
 

In 2015 vond de première van de film Kantelingen plaats in Café ’t Keerpunt 
in Spijkerboor. Aan dit succesvolle project deden zo’n 125 mensen mee uit 
Spijkerboor en omgeving. Doel van het project was om de cohesie binnen 
de dorpsgemeenschappen te bevorderen, wat gezien het aantal deelnemers 
is gelukt. De Stichting de Kanteling kreeg veel positieve reacties op de film, 

ook uit Annen, want deze werd op 26 september vorig jaar ook vertoond in Ons Dorpshuis. 
Daarnaast was er enthousiasme voor de al eerder aangekondigde plannen voor een nieuw project. 
De Kanteling gaat op zoek naar uitbreiding naar de omliggende dorpen binnen de gemeente Aa en 
Hunze.  
Het nieuwe project begint met deze oproep aan mensen die wonen in de gemeente Aa en Hunze: 
schrijf een verhaal! Een verhaal, dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de gemeente en binnen zo 
veel mogelijk lagen van de bevolking. Het mooiste, meest geschikte verhaal wordt gekozen om te 
verfilmen. Of misschien wel enkele verhalen, als die tot één geheel kunnen worden vervlochten in 
een ensemble- of mozaïekfilm. Het hoeft geen literair verantwoord verhaal te 
zijn, want de Stichting zorgt voor de uitwerking van het te verfilmen scenario. 
Net als bij het filmproject Kantelingen is ook nu het doel van het project om 
zoveel mogelijk mensen in onze dorpen te verbinden. Daarom moeten er in de 
verhalen liefst veel mensen voorkomen, dus meerdere hoofdpersonen en veel 
figuranten. De schrijver(s) of schrijfster(s) van het gekozen verhaal of verhalen 
worden uitgenodigd om mee te helpen het verhaal te verfilmen. Inzending van 
het verhaal kan tot 15 april. Meer informatie bij de medewerkers van de 
stichting, via website www.dekantelingaaenhunze.nl.  

 

 

http://www.dekantelingaaenhunze.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD5fnpjZrLAhVECZoKHVVMAHUQjRwIBw&url=http://www.bureau-mathot.nl/leren-schrijven/&psig=AFQjCNGCrQaXl7XMz3j-PmJuPCGwq2ox7w&ust=1456736848975016
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Veelzijdig Annen 
Dat het winkelaanbod in Annen veelzijdig is, dat wist u misschien al.  
Maar kent u ook Veelzijdig Annen? 
Sinds begin 2015 hebben de winkeliers in Annen zich gebundeld tot 
Veelzijdig Annen. Wij zijn een groep enthousiaste ondernemers met 
een warm hart voor de inwoners van Annen en omstreken.  
Ondernemers die zich kenmerken door vakmanschap, service, kwaliteit en specialisme. Met 
Veelzijdig Annen is de mogelijkheid ontstaan om als groep winkeliers activiteiten te kunnen 
organiseren en steunen, denk hierbij aan allerlei sponsoractiviteiten voor het verenigingsleven.  
Maar daarnaast worden ook klantenacties gehouden: gezamenlijke aanbiedingen of actiedagen. 
Informatie secretariaat; Tineke Klinkers, administratie@hoveniersbedrijfklinkers.nl  

 
 
 
‘Vortgeefkassie‘ in Ons Dorpshuis 
In het dorpshuis is een bijzondere kast in 
gebruik genomen. De kast met de mooie 
Drentse titel ‘Vortgeefkassie‘ is een kast die 
van en voor iedereen in Annen is. In deze kast 
kun je iets achter laten wat je niet meer nodig 
hebt. Je mag uit de kast meenemen wat je 
leuk vindt.  
 

 
Rock op Brink stopt! 
 
Na twee succesvolle edities valt het doek voor muziekfestival Rock Op Brink 
in Annen. Graag zou het bestuur hier verwijzen naar de gebruikelijke 
artistieke meningsverschillen, maar het ontbreekt de betrokkenen domweg 
aan tijd. Want een festival organiseren, ja, dat kost tijd. 
  
Daarmee komt na twee jaar een eind aan een evenement dat door de 
provincie en de gemeente Aa en Hunze als een serieuze aanvulling op het 

bestaande culturele aanbod in Drenthe werd gezien. Want een festival met de (sub)top van de 
Nederlandse rock ’n roll was er tot 2014 in Drenthe nog niet. De bestuursleden die in de zomer van 
2013 aan het avontuur begonnen hebben echter meer noten op hun zang. Dat heeft er na ampel 
beraad toe geleid dat een derde editie van Rock Op Brink er (helaas) niet in zit.  
  
Uiteraard vanaf deze plaats een welgemeend woord van dank aan alle sponsors die Rock Op Brink 
tot een succes hebben gemaakt. Het bestuur dankt langs deze weg ook alle vrijwilligers die op wat 
voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het festival.  
  
Want, dat moet gezegd, er is wel het een en ander neergezet op de Brink. We zagen op onze eigen 
Brink onze eigen goddesses of rock Dudettes! Dudettes zoals de Dudettes zijn bedoeld: hard, vuig 
en melodieus. Maar ook: Peter Pan Speedrock en John Coffey, Afterpartees en Black Bottle Riot, Tim 
Knol met The Miseries en Vanderbuyst, Paceshifters, The New Adventures, Bintangs en QueenMania, 
Shaking Godspeed, Texas Radio del Toros en The Gunshow. We hebben gedanst op plaatjes die 
werden opgelegd door DJ’s Ray Koocks en Puchrocker. En we hadden DJ De Rooie Neger toen hij 
nog geen DJ De Rooie Jager heette. 
  
Geniet nog even van de aftermovies op rockopbrink.nl! 
 
Bestuur Rock op Brink 
  

http://rockopbrink.nl/
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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. 
 
 
Maandag 4 april oud papier ophalen vanaf 18.00 uur. 
 

 
Met medewerking van ploeg Mulder. 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! 
 
 

Zaterdag 5 maart oud ijzer ophalen  
t.b.v. “de Harleyclub”. 
 
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. 

 
 
 
Sinaasappelactie Vrienden Van Oranje 11 maart 
 
Vrijdag 11 maart vanaf 17:00 uur tot uiterlijk 19.30 uur kunt u leerlingen 
van de Eshoek verwachten die u sinaasappels aanbieden voor €5,- per zak. 
 
Ten bate van het Koningsfeest 27 april.  
 
www.vriendenvanoranje.nl   
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3wOPWnZrLAhUFIpoKHW-lBroQjRwIBw&url=http://www.mr-orange.nl/&psig=AFQjCNHDnk8ynDACchzlUORECILtlRERtA&ust=1456741106727746
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De Brinkmarkten 
 
17 april, 22 mei, 19 juni, 17 juli  
31 juli, 14 augustus en 4 september. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

 
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

 

 Zondag 6 maart, EPOI toneel 
€ 7,50, vrienden € 5,00. Aanvang 14.30 uur. Als afsluiting van het seizoen nu een 
matineevoorstelling. Toneel komt zo volop aan zijn trekken in ons Dorpshuis. Ze gaan een nieuw 
stuk spelen. 

 

 Maandag 
koffieochtend 09.30 - 12.00 -iedere 2e maandag v.d. maand -Ons Dorpshuis / inloop koffie gratis 
Klaverjassen 19.30- 22.30 -om de week  -Vrouwen van Nu 
Zin in Muziek 15.30- 17.00 -iedere week  -Ineke Kragt /op afspraak: inekekragt@hotmail.com 
Yoga - iedere week -Bertha Smit / op afspraak 
Dammen 20.00 - 22.30 -iedere week tijdens het seizoen -Damclub 

 

 Dinsdag  
Koersbal 09.15- 11.15 -iedere week 
Jeugdzorg 13.00-17.00- Iedere 2e dinsdag van de maand - Icare / op afspraak 
50 + Soos 14.00-16.30 - 2e en 4e dinsdag van de maand 

 Woensdag 
Vioolles 13.00 - 14.00 -iedere week -www.klankrijkdrenthe.nl / op afspraak 
Volksdansen 14.00 - 15.30 -om de week -Volksdansen ouderen 
Jeugdzorg 08.30 - 12.30 -Iedere 2e en 4e woensdag van de maand  -Icare / op afspraak 

 Donderdag 
Bloedprikken 08.30 - 10.00-Iedere week  -Certe (vh Huisartsenlaboratorium Noord)/ op afspraak 
Volksdansen 13.30- 15.30 - 2x in de maand - Vrouwen van Nu 
Klaverjassen - iedere week + aansluitende mogelijkheid tot eten 
Zang 20.00-22.00 - iedere week tijdens het seizoen - Anner Zangoelen 

 Vrijdag 
Diabetes spreekuur 08.00 - 15.00 -1x per maand  -Certe (vh Huisartsenlab.Noord) / op afspraak 
Sjoelen  14.00 - 16.00 -iedere week in het seizoen 

 

http://www.dorpshuisannen.nl/
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