Jaargang 5

Mei 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Sportvisie Annen 2014-2019
Sport draagt bij aan een leefbaar dorp waar je plezierig kunt
wonen en waar mensen elkaar ontmoeten. Aangezien sport voor
iedereen toegankelijk moet zijn en het aanbod zowel kwalitatief
als kwantitatief voldoende moet zijn, is Commissie Dorpsbelangen
samen met de sportverenigingen eind 2013 gestart met het
maken van een Sportvisie.
Gelijktijdig met het Oeleneis ontvangt u een enquête.
Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête zullen we
kijken hoeveel procent van de Anneroelen sport en of een ieder
de mogelijkheden heeft om te sporten (aanbod en kosten).
Samen met de Gemeente zullen we vervolgens proberen te
komen tot een Sport beleidsplan voor Annen.
Aangezien wij graag per leeftijdscategorie de gegevens verzamelen verzoeken wij u om de
enquête per gezinslid in te vullen.
U kunt de papieren versie invullen, kopiëren of uitprinten via onze site sportvisie.annen-info.nl Via
deze site kunt u ook de digitale versie invullen.
Hoe meer mensen de enquête invullen des te beter kunnen we de Sportvisie gericht op Annen
schrijven.
De papieren versie zullen wij donderdagavond 5 juni deur aan deur ophalen samen met
vrijwilligers van de sportverenigingen. Mochten we u deze dag niet thuis treffen dan kan
de enquête tot en met 7 juni ingeleverd worden bij het Sportcafé (sporthal) of de COOP.
Starterswoningen in Annen
Momenteel zijn er diverse ontwikkelingen in Annen met betrekking tot
starterswoningen. Aangezien er meerdere initiatieven zijn wilde de
gemeente graag overleg hebben met Commissie Dorpsbelangen.
Gezien de prijsstelling van de woningen heeft de CD er op aan
gedrongen om wel verder te gaan met de ontwikkeling van “de
volkstuintjes”, aangezien hier naar alle waarschijnlijkheid gebouwd kan
worden voor een “redelijke” prijs.
In het gesprek heeft de gemeente aangegeven om deze
grondexploitatie verder uit te werken. Helaas vergt alles meer tijd dan
gehoopt maar we verwachten dat de gemeente binnenkort met een
plan zal komen.
De starters worden van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
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DORPSGIDS
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod
komen

Vocaal Festival zaterdag 14 juni
Op 10 podia gaan vele koren en orkesten zich presenteren. Een dag vol zangplezier voor
deelnemers en bezoekers. Vele Koren en orkesten met 1500 deelnemers zullen weer te zien en te
beluisteren zijn. Ook kinderen zingen op het festival, de Swingkids! Opnieuw zal het mogelijk
zijn om workshops bij te wonen en het samen zingen met een Symfonie Orkest behoort weer tot
een uitdaging. Het festival wordt afgesloten met een spectaculair optreden: de Festival Proms
Annen. Meer info: www.vocaalfestivalannen.nl

EDUBIKE:

Veilig op de E-Bike Dag Annen

Op dinsdag 20 mei vindt de ‘veilig op de E-bike
dag voor senioren plaats in het Dorpshuis/ Sportcafé
in Annen.
Daarnaast is fietsspecialist Roossien
aanwezig waar verschillende E-bikes
uitgeprobeerd kunnen worden.
Deze dag duurt van 9.00 tot 14.30 uur en wordt rond
12.30 uur onderbroken voor een gezellige lunch.
Deelnemers komen met hun eigen fiets naar deze dag.
Aanmelden
Belangstellenden voor de ‘ Veilig op de E-bike dag’ kunnen zich aanmelden bij het Sportcafé. Of bij
Edubike: Aleida Muis tel: 06-43458620 Of door een mail te sturen naar edubike2013@gmail.com
Er zijn € 10,00 kosten verbonden aan de deelname. Deelname is op eigen risico.
Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, aanmelden kan tot 16 mei.
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze.
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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.

Wist u dat:

Geachte lezer van het Mededelingenblad,
Ik ben bezig met het verzamelen van foto's, kranten berichten enz. van de 50cc grasbaan races van de
jaren 1954 t/m 1960 die destijds ook vele malen (bijna elk jaar) in Annen zijn gehouden. Mocht u
hier documentatie, foto's of kranten verslagen van hebben dan zou u mij en de classic 50cc
grasbaanracers hier een geweldige dienst mee bewijzen, in afwachting van een bericht uwerzijds
verblijf ik,
Hoogachtend J.Hofkamp
tel.050-5033646 J.H.Hofkamp@vodafonethuis.nl
Wist u dat:
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk wil vrijwilligers en/of
organisaties zo goed mogelijk te voorzien van
informatie rondom vrijwilligerswerk.
Het Steunpunt doet dit onder andere door het
uitbrengen van een digitale nieuwsbrief met hierin
informatie over bijvoorbeeld (gratis) cursussen voor vrijwilligers, thema-avonden, ontwikkelingen
en trends op gebied van vrijwilligerswerk, nieuws, de vrijwilligersprijs, de
vrijwilligerswaarderingdag en maatschappelijke stages.
De nieuwsbrief is bedoeld voor vrijwilligers, organisaties en mensen die direct of indirect met
vrijwilligerswerk te maken hebben in de gemeente Aa en Hunze. Wilt u ook een nieuwsbrief
ontvangen meld u aan via onderstaand adres.
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Wist u dat:

Hiphop Dance-Crew - She Wolves
De She Wolves, het demo team van dansschool Workout Annen, bestaan uit: Nicole Huizinga,
Marleen Wilbrink, Lisanne Buutkamp, Esmee Diemer en Lianne Greving. Laatst genoemde is tevens
verantwoordelijk voor de choreografie van de She Wolves en is eigenaresse van
dansschool Workout Annen.
De She Wolves is een team die diverse hiphopstijlen danst zoals:
Hiphop /Streetdance / Tutting / Wacking / Locking / Lyrical / Oldskool / Housedance
Ons team bestaat nu 1,5 jaar en is in die tijd al zeer sterk gegroeid. Tijdens onze trainingen
proberen wij niet alleen om onszelf te blijven verbeteren als team, maar ook als danser zelf.
Door hard te trainen, mee te doen aan wedstrijden en het verzorgen van optredens & workshops
willen wij onze naam waarmaken en ervoor zorgen dat wij met de top van de Nederlandse
danswereld kunnen meedraaien.
Pagina 4 van 10

www.annen-info.nl gratis digitale Mededelingenblad

jaargang 5, mei 2014

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

Sport en spelweek
Nog maar een paar weken en dan is het weer zover. Dit jaar is de sport- en spelweek voor de
43ste keer (ma. 26 mei t/m za. 31 mei).
Annen maakt zich weer klaar voor de strijd. De voorbereidingen door de ploegen is in volle gang.
Ook de pers, radio sport en spel en sport en spel commissie zijn hier weer druk mee bezig.
Het programma is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar.
Echter 1 onderdeel is weer terug van weg geweest namelijk het bridgen.
Maandagavond wordt er weer bridge gespeeld in de Grutter.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen in de ploegleiding, pers etc. Voor
meer details hierover verwijs ik naar het programmaboekje dat binnenkort huis aan huis bezorgt
wordt. Binnenkort wordt de vernieuwde website www.sportenspelweek.nl gelanceerd en daar is
ook alle informatie te vinden.
Ook radio Sport- en Spel is weer van de partij dit jaar!
Ga naar www.radiosportenspel.nl en stel uw radio af op 106.4 FM.

Houd u er rekening mee dat er dit jaar
scherpe controle is op het alcohol gebruik!
De regels voor alcohol zijn landelijk aangepast en hier moeten we ons
in Annen ook aan houden.
Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden.
Bij twijfel zal er gevraagd worden naar een officieel legitimatiebewijs,
zorg dat je het bij je hebt. Er zullen bandjes uitgedeeld worden voor
controle op alcohol gebruik tijdens de gehele week en in alle horeca
gelegenheden.
We wensen iedereen een sportieve, zonovergoten en gezellige week
namens de Sport en Spel commissie van Commissie Dorpsbelangen.
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Anner Oelen!
Het aftellen is begonnen. Nog maar vier maanden en
dan verandert onze Brink in een bruisende
festivalweide voor de eerste editie van Rock Op Brink.
Inmiddels heeft het bestuur de line-up
bekendgemaakt via rockopbrink.nl, maar ook via
Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe en RTV Noord.
Op zaterdag 30 augustus treden acht bands en twee
dj's op. De namen gemist? Hier komen ze nog een
keer: QueenMania, Peter Pan Speedrock, New
Adventures, Dudettes, Black Bottle Riot, Shaking
Godspeed en Texas Radio.
We vinden dat we voor een eerste editie een prachtig
programma hebben samengesteld, uniek voor
Drenthe. We denken dat we voor alle leeftijden wat
leuks in huis hebben.
Hou je van de meezingers en de show van Queen, dan
is QueenMania het neusje van de zalm in Europa. Hou je van hard en snel, dan is Peter Pan
Speedrock uit Eindhoven zekers iets voor jou. Lokale helden? We hebben Dudettes. Nostalgie? New
Adventures komen binnenkort met een nieuwe plaat. En dan hebben we ook nog At The Juke Joint,
een package met drie talentvolle bands die samen in elke provincie een keer optreden. Black Bottle
Riot, Shaking Godspeed en Texas Radio zie je in Drenthe alleen in Annen. En dan doen we delToros er ook nog bij. 's Middags draait DJ Ray Koocks de optredens aan elkaar, 's avonds is die rol
weggelegd door DJ De Rooie Neger, die afgelopen weekend nog draaide op Paaspop en in Schijndel
en de komende maanden ook op Pinkpop, Zwarte Cross en Lowlands z'n kunsten zal vertonen.
Zoals we eerder hebben aangegeven wil het bestuur van Rock Op Brink zoveel mogelijk mensen bij
het evenement betrekken. Inmiddels hebben we enthousiaste reacties ontvangen van de
organisatie van de Harley-dag en ook sportverenigingen dragen een steentje bij. Hartstikke tof. Wil
jij ook een bijdrage leveren als vrijwilliger? Meld je dan aan via de site. Daar vind je alle
contactgegevens.
Inmiddels is de voorverkoop begonnen via www.rockopbrink.nl Tickets kosten in de voorverkoop
15 euro, aan de dagkassa 20 euro. Overigens zijn de tickets ook verkrijgbaar bij Alldro, Slijterij
Pinotage en de Primera-winkels.
Rock On!
Stichting Rock Op Brink
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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.

Welkom in Annen
Om u van harte welkom te heten en kennis te laten maken met de
verschillende ondernemers heeft de ondernemersvereniging Anno voor
nieuwe inwoners van Annen een leuke attentie klaar liggen. Bent u
nieuw komen wonen in het dorp dan kunt u zich per mail aanmelden
voor een welkomstpakket; info@slijterijpinotage.nl
Wij heten u van harte welkom en hopen u binnenkort te mogen
begroeten!

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.

Dansgroep zoekt leden!
Dansgroep De Oudere Jeugd is in mei 40 jaar oud en is op
zoek naar 'nieuwe leden om de groep te laten
voortbestaan.
Begonnen op 15 mei 1974 als volksdansgroep met
Internationale dansen, is de Anner dansgroep grotendeels
overgegaan op de Amerikaanse country - linedans. Deze
dansvorm leent zich prima om lekker te bewegen op leuke
muziek. Wegens ziekte en ouderdom is de dansgroep
steeds kleiner geworden en zijn wij naarstig op zoek naar
nieuwe 50 plussers De groep danst op woensdag 1x per
14 dagen in Ons Dorpshuis van 14.00 - 15.30 uur. Kom
gerust eens kennismaken op 14 mei. Meer informatie bij
Truus de Jong, tel 05922-271500.
Badminton oefenen voor de sport- en spelweek?
Badmintonners die uitkomen voor de dorpsploegen zijn welkom om in de
weken in mei voorafgaand aan de S&S week en het badmintontoernooi op
vrijdagavond mee te komen spelen bij BCAO
Het gaat hierbij om vrijdag 9, 16 en 23 mei, vanaf 19:30 Ook bij de
beginnerstraining zijn jullie van harte welkom.
Je moet wel zelf een racket meenemen!
Voor meer informatie over BCAO www.bcao.nl
Wielrennen 11 juni
Woensdag 11 juni gaat de 24e Acht van Annen om 19.00 uur van start.
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Avond4daagse 10 t/m 13 juni
Start vanaf De Brink 10 km. 18:00 uur, 5 km. 18:15 uur.
I.v.m. het WK starten we vrijdag de 13e een half uur eerder, dus 10 km. om
17:30 en 5 km. 17:45 uur.
Ook nodigen we iedereen uit om vrijdag de 13e in voetbaltenue/oranje/rood/
/blauw de route te lopen.

Autocross 15 juni
Op Nijedijk 3 zijn zondag 15 juni vanaf 12.00 uur
autocross wedstrijden.
Met onder andere de volgende klassen: regio-,
standaard-, kevers-, junioren- en de op stap klasse.
Meer info: www.autosportnoord.nl

De Hunzerun zaterdag 21 juni.
Een prachtig parcours van 10 kilometer en 5 kilometer
(deels verhard, deels onverhard) en met een
schitterende start-lokatie: zwembad De Borghoorns.
Dit jaar is er ook weer een kabouterloop. De kinderen
uit groep 1 en 2 kunnen een rondje lopen van 500m.
Deze start is om 14.30 uur.
Aansluitend de start van de Jeugdloop. Kinderen van
groep 3 t/m 5 lopen 900 m. Kinderen van groep 6 t/m 8 lopen 1800 m. Starttijden: 10 kilometer
(wedstrijdloop) en 5 kilometer 15.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.aaenhunzekidsrun.nl
Inschrijven voor de Hunzerun kan via www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 21 juni voor het
zwembad "de Borghoorns"
Peutergym
Tweemaal per maand is er op de vrijdagochtend peutergym in de Sporthal
van Annen. Alle peuters van 1 tot 4 jaar uit Annen en omgeving zijn daar
welkom om samen met hun ouders/verzorgers te komen spelen in de
sporthal, die dan voor de gelegenheid is omgetoverd tot speelparadijs.
Schommels, ringen, matten, klimtoestellen, trampolines, glijbaantjes,
fietsjes, stepjes, loopauto's, hoepels, ballen, blokken, er is voor iedereen
wel iets te doen.
Lekker een uurtje actief met je kind of kleinkind bezig zijn, een leukere
manier om je weekend te beginnen is er toch niet?
De peutergym begint om 10.45 uur en duurt tot 11.45 uur. Omdat de
peutergym in Annen al jaren draaiende wordt gehouden door vrijwilligers, lukt
het nog steeds om dit mogelijk te maken voor slechts 50 eurocent per kind per
ochtend. Opgave vooraf is niet nodig.
We kunnen altijd hulp gebruiken bij het klaarzetten van het speelgoed en de toestellen. Vanaf
10.15 zijn we aanwezig in de sporthal, dus kun je eens wat eerder komen om te helpen, graag!
Ons e-mail adres: peutergym@live.nlZie ook : peutergym.webklik.nl
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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 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.

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.

Maandag 12 mei oud papier ophalen
Maandag 12 mei, 18.15 m.m.v. ploeg Mulder
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 10 mei oud ijzer en andere metalen ophalen t.b.v. de Harleydag
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. 0639377295 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!

Zondag 18 mei en 1 juni Brinkmarkt
Op de grootste Brink van Europa, in Annen.
Meer info: www.marktbezoeken.nl (Dorpsgids Annen-info)
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Zaterdag 3 mei Ronald Smink
“De opkomst van een Terriër”
Extra voorstelling in het Dorpshuis” 20.00 uur
Voor meer informatie www.dorpshuisannen.nl
Maandag 12 mei Koffie ochtend
Iedere tweede maandag van de maand in het Dorpshuis
09.30-11.30 de koffie is gratis.

Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op:
Bekijk volledige kalender

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.
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