Jaargang 4

mei 2013

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

OPROEP AAN ALLE “ORGANISATIES” IN ANNEN
De website www.annen-info.nl van Commissie
Dorpsbelangen is vernieuwd. Mensen die
informatie zoeken over Annen komen bijna als
vanzelf op deze site terecht de site wordt dan
ook erg goed bezocht.
In de rubrieken: Dorpsgids, Sport en
Evenementen staan vele verenigingen,
stichtingen, activiteiten en organisaties
genoemd.
Hierbij het verzoek aan al deze “organisaties”:
Ga naar: www.annen-info.nl klopt de informatie die hier genoemd wordt? Is deze nog actueel?
Worden de juiste contact gegevens genoemd? Missen er nog organisaties?
Heb je aanvullingen, veranderingen geef het dan even door via: info@annen-info.nl

GEEF ACTIVITEITEN DOOR, ZODAT IEDEREEN WEET WAT ER IN HET BRUISEND ANNEN TE
DOEN IS

Wil je als organisatie in Annen dat er zoveel mogelijk “reclame” gemaakt wordt voor je activiteit
geef dit dan op tijd door aan: info@annen-info.nl Dan plaatsen we het op de agenda en/of op de
homepagina en in het Mededelingenblad.

AA EN HUNZE ONLINE BEKENDMAKINGEN, THUIS IN JE MAILBOX
U kunt een abonnement nemen op de bekendmakingen die wekelijks in
huis-aan-huisblad “De Schakel” verschijnen. Na het aanmelden voor de emailservice ontvangt u de bekendmakingen
van de gemeente, provincie en waterschap gratis via uw e-mail. Zo houden
we u automatisch op de hoogte van de bekendmakingen die in het door u
gekozen postcodegebied spelen.
Aanmelden
Meld u aan voor de online service en ontvang direct de meest recente bekendmakingen per e-mail.
Aanmelden kan via www.aaenhunze.nl/bekendmakingen. Daar vindt u de actuele bekendmakingen,
een link naar het aanmeldscherm voor de e-mailservice en de wekelijkse publicaties in De Schakel.
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Dorpsgids
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids
zie www.annen-info.nl kunnen hier aan bod komen

HARTVEILIG ANNEN 6-MINUTEN ZONE ACTIEF!
Tijdens de Sport- en Spelweek van 2012 is
gestart met het project Hartveilig Annen. Doel
van het project was om in Annen een 6minuten zone te realiseren en als deze
eenmaal gerealiseerd is, om deze in stand te
houden.
Het afgelopen jaar is er heel veel werk verzet
door de verschillende werkgroep-leden,
waardoor we op zaterdagmorgen 4 mei de 6-minuten zone officieel in gebruik kunnen nemen.
De officiële handeling waarmee de 6-minuten zone in gebruik wordt genomen zal door de
burgemeester van de gemeente Aa en Hunze Eric van Oosterhout worden verricht tussen
11:15 en 11:30 bij de muziekkoepel op de Brink in Annen.
We nodigen iedere inwoner van Annen uit om hierbij aanwezig te zijn op de Brink bij de officiële in
gebruik name van de 6-minuten zone van Annen. De werkgroep leden zullen aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden over dit initiatief, hoe één en ander werkt of de aanmelding bij HartslagNu.
Wij hopen op 4 mei op een grote opkomst ter ondersteuning van dit initiatief.
Meer informatie over Hartveilig Annen is te vinden op www.HartveiligAnnen.nl

ANNEN HET LEUKSTE DORP VAN GEMEENTE AA EN HUNZE!

Commissie Dorpsbelangen heeft een
werkgroep gevormd voor de verkiezing:
“Het Leukste Dorp van Drenthe”. De
werkgroep bestaat uit: Martin Kamping
en Anneke Greving namens de CD,
Viola Verwoerd (spontaan aangemeld),
Jantinus Steenbergen (Vocaalfestival),
Roelie Stiekema-Boelens (Vrouwen van
Nu), Lianne Greving (namens de jeugd)
en voor technische ondersteuning
Enrico Hanenbergh en Jeroen de Vries
(ondernemers ver.)
Deze werkgroep is druk bezig om de titel “Het Leukste Dorp van Drenthe” binnen te halen. Nu staat
Annen op de 2de plaats, Westerbork staat op nr. 1.
Van 21 mei tot en met 4 juni staat iedere dag één van de finaledorpen centraal in de programma’s
en website van RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. De finaledorpen mogen allemaal een
dag radio en televisie maken en proberen zo veel mogelijk stemmen binnen te halen. Want vanaf 21
mei gaan de stembussen weer open. Er kan tot 14 juni gestemd worden. Uiteindelijk wordt op
zaterdag 15 juni in een feestelijke live-uitzending bekend welk dorp zich “Het Leukste Dorp van
Drenthe” mag noemen.
Meer informatie, foto’s filmpjes is te vinden op:
http://www.leukstedorpvandrenthe.nl/candidate/details
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RTV DRENTHE KOMT WOENSDAG 29 MEI OP BEZOEK IN ANNEN
Deze dag laat Annen zien welke leuke activiteiten er allemaal te doen zijn. Van 10.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur, is er live radio en tv vanuit Annen. Verenigingen etc. kunnen op die dag
hun activiteit voor de camera laten zien. ‘s Avonds komt er een samenvatting van 12 minuten op tv.
Ook komt men in de S&S week opnames maken o.a. tijdens de minizeskamp. Dus Anneroelen zorg
dat je er bij bent 29 mei! Samen zorgen we er voor dat we het leukste dorp van Drenthe worden.
Meer info volgt via www.annen-info.nl.
Hou deze site ook in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen rondom de verkiezing.

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

DE SPORT EN SPELWEEK BEGINT

WEL OM

18.00 UUR IN DE SPORTHAL!

Lianne Greving van Dansschool
Workout zal met haar demonstratie
groep de "She Wolves" een
spetterend optreden verzorgen. Ook de Nelleke de Vries zal
met haar dansschool, Dansaaenhunze laten zien wat dansen
is. Het beloofd hierdoor een grandioze opening van de week
te worden. Omdat deze informatie niet in het sport en spel
week boekje staat hopen we dat een ieder dit verder
doorgeeft zodat de sporthal afgeladen vol is om deze
dansers te zien en de week samen goed te starten.

FOTOWEDSTRIJD SPORT EN SPEL
Het vinden van een vaste “digi-pers fotograaf” blijkt tot nog
toe best moeilijk. Toch is het wel leuk om van de S&S
onderdelen foto’s te kunnen bekijken. Daarom nieuw dit jaar:
maak foto’s tijdens de S&S week van de spelonderdelen, de
voorbereiding en het “nazitten”. Stuur ze naar
radiosens@hotmail.com. De leukste foto’s komen op de site
van www.annen-info.nl in het fotoalbum (http://www.anneninfo.nl/index.php/fotoalbum/category/18-sport-en-spel) en de
aller leukste foto wint de dagprijs!

RADIO SPORT EN SPEL
Te beluisteren op de radio via Fm 106.4, en wereldwijd via
www.radiosportenspel.nl
Wil je het team versterken? Dat kan. Stuur een mail naar:
radiosens@hotmail.com
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VOCAAL FESTIVAL

Vocaal Festival Annen is het HET jaarlijks korenfestival in het noorden dat in
staat is een dorp volledig op z’n kop te zetten!
Zaterdag 8 juni 2013 gaat het festival opnieuw van start.
Op 11 podia zullen 40 koren en 2 orkesten met 1500 deelnemers optreden voor
duizenden bezoekers.
Veel zangplezier voor de toeschouwers maar zeker ook voor de koren zelf!
Voor informatie zie: www.vocaalfestivalannen.nl

Tijd

Dagprogramma

09:00

Ontvangst koren (de Koepel)

10:00

Opening door Eric van Oosterhout (de Brink)
Sing-In met Akke Feenstra (de Brink)

10:30

Optredens koren (elk podium)

17:00

Einde optredens koren
Optreden Stemmings- en Amusementskoor Variant (de Brink)

17.30

Optreden Swingkids o.l.v. Akke Feenstra

Tijd

Festival Proms Annen

Sporthal

18:00

Voorprogramma met o.a. de Hoornblazers, Work Out Annen, Fiebeldekwinten
en BSUR

19:30

Veenkoloniaal Symfonie Orkest + koren o.l.v. Lubertus Leutscher

22:00

Sluiting
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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.

NIEUWE CULINAIRE FIETSROUTE GEOPEND
‘Dwalen door de Drentsche Aa’ is de
toepasselijke naam van deze nieuwe Happen
en Trappen route. Een culinaire fietsroute
vanuit Breeland. Vanwege het grote succes van
het ‘Rondje Zuidlaardermeer’ was er bij de
deelnemers behoefte aan een nieuwe route’ ,
aldus een enthousiaste Piet Steenbergen van
Paviljoen Breeland in Annen. Samen met de
landelijke organisatie Happen en Trappen wist
hij nog vier ondernemers bereid te vinden aan
dit concept mee te doen.
De route begint met koffie en wat lekkers in
‘Paviljoen Breeland’ in Annen. Daarna volgt een
De uitbaters van de deelnemende restaurants
voorgerecht bij restaurant ‘De Wiemel’ in
staan startklaar voor Paviljoen Breeland.
Gasselte. Vervolgens soep bij restaurant
‘Halfweg’ in Papenvoort. Het hoofdgerecht
wordt geserveerd bij ‘Restaurant Gerrie’ in Grolloo. Bij ‘De Koningsherberg’ in Anloo wacht u ten
slotte het dessert. Informatie en reserveren: www.happenentrappen.nl
Fietshuur mogelijk bij het startpunt Paviljoen Breeland in Annen.

SHE WOLVES BEHALEN DERDE PLAATS!
Zaterdag 6 april jl. heeft het demo team van dansschool Workout Annen, de She Wolves een goede
prestatie neer gezet. Bij de Drachten Dance Competition hebben de dames de derde plaats behaald.
De She Wolves bestaan uit: Nicole Huizinga,
Marleen Wilbrink, Esmee Diemer, Lisanne
Buutkamp en Lianne Greving.
Lianne Greving is tevens verantwoordelijk voor de
geografie en styling van de She Wolves en is
tevens eigenaresse van de dansschool “Workout
Annen”.
Na vele maanden intensieve trainingen van de
dames, zijn de resultaten er dan ook naar.
Na een zeer spannende battle van vele diverse hip
hop -en streetdance teams uit het gehele land,
werden de dames in de categorie 18+ derde. Dit is
een topprestatie, vooral omdat dit de eerste
officiële danswedstrijd was van “de She Wolves”.
Dit belooft wat voor de toekomst.
Het demo team “de She Wolves” treden o.a. op
tijdens de opening van de Sport- en spelweek en
het Vocaal festival in Annen, tevens waren ze onlangs te zien bij Koninginnedag op de Brink en de
Ladies Event in Zuidlaren.
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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.

WIELERDORP ANNEN
De Stichting Acht van Annen en de WV Meteoor-Assen-Roden
zorgen ook in 2013 voor het nodige spektakel in Annen.
Op 2e Pinksterdag, 20 mei, gaan ze al vroeg van start met
het Districtskampioenschap Noord.
Vanaf de Anner Oele door het “Veen” en via de Havenstraat
en de Wolden terug.
Bijna alle noordelijke wielrenners zullen die dag in Annen zijn.
Ze zullen die dag ook aandacht schenken aan “Duurzaam Aa
en Hunze”. Vervolgens op woensdag 12 juni de 23ste Rabo
Acht van Annen.
Wie van een zware wedstrijd houdt komt naar Annen. Er is
altijd strijd en de sterkste van die dag wint gegarandeerd.
Vorig jaar zijn ze gestart met het organiseren van een jeugdwedstrijd; dit jaar 27 juli. De
maandag erna begint de Internationale Jeugdweek in Assen en veel jeugdige renners zijn dan al in
het Noorden. Door een betere berichtgeving hopen ze dit jaar ook deelnemers uit andere landen aan
de start te krijgen.
Voor de jeugdwedstrijden aan organiseren ze 27 juli ook weer de Rabobank Dikke Banden
Wedstrijden voor de jeugd van de lagere school. Het is vakantie, maar als je in Annen bent
verwachten ze je aan de start. Wil je meedoen, dan kun je dat nu vast melden via:
johan@vanderkamp.org www.achtvanannen.nl

DARTCLUB DE ANNERBOELE IN DE PRIJZEN!
Het 2de team van Dartclub “de Annerboele” is
dit jaar Competitie Kampioen geworden.
Deze overwinning werd uitbundig gevierd in het
club Café.
Op de foto op de voorgrond zoon en vader,
Luuk en Tiete Hoven. Achterste rij, Richard
Wijnholds en een klein stukje van Erwin Boers,
daarnaast Bouke Koops, Sebastiaan
(Bazie) Roeters en Ruben Draaier.
Mannen gefeliciteerd hoor!

DOE OOK MEE MET AQUA-LABOOCA!
Zwemclub De Borgflippers verzorgt tien lessen Aqua-Labooca in het zwembad De
Borghoorns in Annen. Aqua-Labooca wordt gegeven door Marlon Connor.
Achtergrond
Labooca komt van de term ‘Latin Bootcamp’. Labooca combineert
bootcampoefeningen (rennen, springen, boxen, fitness, etc.), die al je spieren op
elk niveau aanspreken met bewegingen van Latin & Caribean ritmes en dans.
Een boost en een lach op je gezicht
Deze volledig nieuwe, energieke workout geeft je lichaam een boost én tovert
tegelijkertijd een lach op je gezicht!
Meld je nu aan!
De cursus begint op donderdagavond 16 mei a.s. om 19.15 uur. In totaal bieden we 10 lessen aan.
Uitgezonderd de vakanties. Kosten 40 euro voor 10 lessen. Zwembad-abonnementhouders betalen
35 euro.
Graag opgeven via e-mail borgflippers@hotmail.nl of telefonisch via Margriet Arends, 0592-272884.
Vol is vol.
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DE FINALE VAN DE AA EN HUNZECUP SPRINGEN IS IN SEPTEMBER OP DE BRINK MELD JE
VAST AAN!
Ook in 2013 weer Aa en Hunze cup; competitie
dressuur en springen.
Hoewel het groene wedstrijdseizoen nog niet van
start gegaan is zijn de ruiters en amazones alweer
volop aan het trainen voor de wedstrijden. Ook dit
jaar kan men zich weer aanmelden voor de Aa en
Hunze Cup. Na een succesvolle eerste editie in
2012, besloten de zeven hippische verenigingen
unaniem om de samenwerking voort te zetten.
Doel van de Aa en Hunze Cup is talent uit de basis
klasse de gelegenheid te bieden zich te
ontwikkelen. Daarnaast biedt het de zeven
verenigingen mogelijkheden om ook op andere
terreinen samen te werken.
Het is zeker de moeite waard om voor de Aa en Hunze Cup te trainen. Je maakt niet alleen kans op
de titel ‘Kampioen Aa en Hunze Cup’, maar je wint ook 300 euro aan lesgeld bij bekende noordelijke
topinstructeurs. Voor de springruiters heeft Hester Klompmaker toegezegd de lessen te willen
verzorgen, voor de dressuurruiters gaat de eer naar Loes Corsel. De prijswinnaars van vorig jaar;
Bert Wierts en Lysanne Kruizingabij het springen en Willemijn Wolf en Linda Slomp bij de dressuur,
konden de afgelopen tijd ook bij deze instructeurs lessen en waren allen zeer enthousiast over de
trainingsmogelijkheid die de Aa en Hunze Cup hen geboden heeft.
Voor wie de competitie nog niet kent; de opzet is eenvoudig. De 7 verenigingen organiseren allen
hun reguliere buitenwedstrijd. Ruiters kunnen zich aanmelden voor de wedstrijden in de categorie
pony’s of paarden, springen en/of dressuur. Van de 7 wedstrijden moet men een minimaal aantal
meerijden. De ruiter die het beste presteert over deze wedstrijden wint de titel en het prijzenpakket.
De aftrap is ook dit jaar weer in mei met drie wedstrijden georganiseerd door de Markeruiters, CH
Eext en L.R. en P.C. Oostermoer. Kort daarna organiseren L.R. Annen en P.S.V. Gasselte ieder een
wedstrijd. In de zomer zijn de Knollegruunruiters aan de beurt. In september vinden de finales
plaats tijdens de wedstrijden van de Brinkruiters op de Brink te Annen, Knollegruunruiters en P.S.V.
Gasselte. Ook de kleinste ruiters worden dit jaar niet vergeten. In het najaar organiseren we
opnieuw de Aa en Hunze Bixie Cup met wederom een grote Sinterklaasfinale.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op www.aaenhunzecup.nl

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

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR. EN ONTVANG GRATIS EEN BOEK!
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.
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WIST U DATJES
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen maximaal 30 woorden.
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.

WIST U DAT ER EEN BUITENSPEELDAG BESTAAT?
Ook dit jaar slaan Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Veilig
Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon
de handen ineen en organiseren op woensdag 12 juni de
Buitenspeeldag. De initiatiefnemers roepen gemeenten, ouders,
buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties en het
verenigingsleven op om in hun buurt een leuk en actief programma
voor kinderen te organiseren.
Inschrijven kan via www.buitenspeeldag.nl

WIST U DAT DE JEUGD BLIJ IS MET HET MOOIE BASKETBALVELDJE?
Voor alle vrijwilligers die ons dorp weer mooi en schoon hebben gemaakt.
Het basketbalveldje bij het zwembad (Ronkelskamp) staat er weer mooi bij,
nu kan er weer volop door de jeugd worden genoten van het basketballen.
Super bedankt, speeltuincommissie Theresia Wieland

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 even door.

MAANDAG 13 MEI OUD PAPIER OPHALEN
• 18.15 uur m.m.v. ploeg Greving
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!

ZATERDAG 4 MEI, 8 JUNI 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!
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DE 6E HARLEYDAG ANNEN 23 JUNI
Verleden jaar tijdens de Harleydag
heel veel regen, nu maar hopen op
prachtig weer! Er zal weer heel wat te
zien en te bleven zijn op de Brink.
Mooie en ronkende motoren, stoere
“bikers”, tatoeages, muziek, de
Wheelie-simulator, kortom je komt
weer ogen en oren tekort.
Dit jaar is het goede doel van de dag:
Stichting Hulphond.
Meer info: www.harleydagannen.nl

WANDELVIERDAAGSE
Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei vanaf de Brink
Om 18:00 uur zal de 10 km van start gaan en om 18:15 uur de 5 km.
www.avondvierdaagse-annen.nl

JEUGDVOETBAL VV ANNEN
Zaterdag 8 en zondag 9 juni 2013
Zie ook: www.vvannen.nl

BRINKFESTIJN VR. 30 EN ZA. 31 AUGUSTUS

Ook dit jaar organiseert Commissie Dorpsbelangen weer een bruisend Brinkfestijn. Het programma
krijgt al wat vorm en gaat er ongeveer zo uit zien:
•
•

•
•

Vrijdagavond 30 augustus: Modeshow
Zaterdag 31 augustus: Fietsendag
Met onder andere fietstochten, een fietsenmaker en een
puzzeltocht.
Deze dag ook op de Brink een Hondendag. Hierbij
demonstraties met hulphonden, schapen drijven, leukste hond
kunstjes, hondenkeuring, “top gear” voor de hond en informatie
stands over honden- voeding en verzorging.
Zaterdagavond weer Feest in de tent!
Zondag 1 september Brinkmarkt.
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HUNZERUN 15 JUNI
Naast de wedstrijdloop van 10 kilometer, zal er dit jaar voor het eerst een loop zijn van 5 kilometer.
Een prachtig parcours deels door het dorp en deels door het bos! Starttijd: 15.30 uur. Ook zal er
natuurlijk weer de jaarlijkse Kidsrun plaats vinden! Starttijd: 14.30 uur www.hunzerun.nl

ZONDAG 5, 26

MEI

BRINKMARKT 10:00 - 17:00

Beroemd in de regio en ver daarbuiten! De Brinkmarkten zijn niet
zomaar markten, maar een ware belevenis.
http://www.hunzemarkten.nl

Voor meer informatie over bovenstaande kijk op:
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender

Het Mededelingenblad komt rond 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.
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