Jaargang 6

mei2015

Jaargang 7

mei 2016

Apotheek Annen
Het is alweer enige tijd geleden dat een afvaardiging van
de Commissie Dorpsbelangen naar Den Haag is gegaan
om de petitie tegen het sluiten van de apotheek voor de
inwoners van Annen aan te bieden aan de vaste
Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Nog steeds is het niet duidelijk of de apotheek
beschikbaar blijft voor de Annenaren.
In het dorp Arkel in Zuid-Holland speelt dezelfde kwestie
als in Annen. Ook zij hebben een petitie aangeboden
voor het behoud van hun apotheek. De Dorpsraad uit
Arkel en Commissie Dorpsbelangen Annen hebben hierover regelmatig contact met elkaar. Samen staan
we mogelijk nog sterker!
Er worden in Den Haag nog verschillende opties onderzocht, zoals bijvoorbeeld een bezorgdienst.
Kamerlid Agnes Wolbert blijft zich inzetten voor het handhaven van de oude situatie en heeft hiervoor
inmiddels een motie ingediend. Recent is gebleken dat de motie van Agnes Wolbers is aangenomen door
het Kabinet. Dit betekent dat het Kabinet op zoek moet naar een oplossing voor de problemen met de
Apotheek in Annen. Wordt vervolgt dus.

Glasvezelwerkgroep Annen
Stand van zaken, waar is de werkgroep mee bezig:







Subsidie aanvragen bij het Breedbandplatform Drenthe voor een gebiedsanalyse. Dit is een
onderzoek naar de mogelijkheden om inderdaad glasvezel te kunnen ingraven in en rond Annen.
Verder willen we voor de zomervakantie 3 informatie avonden organiseren om jullie op de hoogte
te houden van dit project. Hierover lezen jullie meer via een extra Oeleneis, welke binnenkort
uitkomt.
De insteek van de werkgroep is snel internet voor heel Annen!
De provincie buigt zich over het financieren van glasvezel, met name voor de “grijze gebieden” dat
zijn de gebieden zoals in de kern van Annen waar internet al een redelijke snelheid heeft.
De “witte gebieden” aan de rand van Annen die nog zeer traag internet hebben, zonder kabel,
daarvoor zijn via de provincie wel subsidie regelingen.
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KNWU Districtskampioenschappen Noord 2e pinksterdag in Annen.
Op 16 mei aanstaande, 2e Pinksterdag, organiseren de Stichting Ondersteuning Wielersport en de
Stichting Acht van Annen de KNWU Districtskampioenschappen Noord. Nadat de organisatie in
Friesland was mislukt werden wij gevraagd of wij op korte termijn dit voor elkaar konden krijgen.
Een uitdaging en dus strijden die dag vele honderden renners uit Groningen, Friesland en Drenthe
om 13 kampioenschappen. De eerste start is om 09:00 uur en de laatste finish zal rond 18:00 uur
zijn. De kampioenschappen van 2007 en 2013 waren een groot succes. Voor de organisatoren een
herhaling waard.
Dankzij de medewerking van de
Gemeente Aa en Hunze en vele
vrijwilligers kan een geweldig mooi
parcours van 12 kilometer worden
uitgezet vanuit Annen het veengebied in
en via de Hullen weer terug naar Annen.
Het grootste deel van het parcours zal
worden ingericht als één richting verkeer.
Het betreft de wegen Nije Dijk,
Annermoeras, De Bulten, Hooidijk, ’t Wit,
De Hullen, Havenstraat en Bartelaar.
De Wolden, Brink en Zuidlaarderweg tot
aan de Nije Dijk zijn de hele dag voor alle
verkeer gesloten.
Aanwonenden worden door de organisatie ook nog persoonlijk op de hoogte gebracht.
Hoewel het nog steeds moeilijk is om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen is de
organisatie erin geslaagd om sponsoren te vinden die de basis leggen voor de wedstrijden.
De organisatie gaat er van uit dat, zoals altijd, er weer hard gestreden gaat worden om de titels en
dat U kunt genieten van geweldige wedstrijden met veel strijd. Er gaat een mare dat in Annen
nooit de slimste maar altijd de sterkste wint.
Voor informatie kunt U contact opnemen met:
Johan van der Kamp Tel: 0592-271721 of 06-51915449 E-mail: johan@vanderkamp.org
Hengelsport vereniging T.O.G.
Overzicht zondagmorgen wedstrijden van de maanden mei en juni
01-05-16
Nieuwekanaal Heerenveen
29-05-16
Beukerskanaal Steenwijk
26-06-16
Aduarderdiep Aduard

Data dinsdagavondwedstrijden maanden mei en juni
03-05-16
Kieldiep
A.V.K. Fietspad
10-05-16
Zuidlaardervaart
Gemaal de Groeve
17-05-16
Grevelingenkanaal
E.V.K Brug Boer
24-05-16
Noord Willemskanaal
Haren Padvinders ( ovb.)
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31-05-16

Noord Willemskanaal

Haren Loskade

07-06-16
14-06-16
21-06-16
28-06-16

Kieldiep
Grevelingenkanaal
Noord Willemskanaal
Noord Willemskanaal

A.V.K. Fietspad
E.V.K Brug Boer
Sluis Peelo Boven
Sluis Vries Boven

Data woensdagmiddagwedstrijden Mei en Juni
Deelnemers om 12.45 uur bij het water aanwezig te zijn.
Vissen van 13.00 uur tot 16.30 uur
04-05
11-05
18-05
25-05
01-06
08-06
15-06
22-06
29-06

Annerveenschekanaal
NoordWillemskanaal
Drentse Hoofdvaart
Beilervaart
Kieldiep
NoordWillemskanaal
Annerveensche Kanaal
Molenwijk
NoordWillemskanaal

(Kerk)
(de Punt zuivering)
(Fabernallets)
(bocht Molenwiik)
(Taarlo)
(brug Maad)
(Taarlo)

Alle informatie is ook na te lezen op teletekst van RTV Drenthe pag.374
Zaterdag 7 mei opening Zwembad de Borghoorns 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

•
•
•
•

Meer informatie
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water en PADI introductieduik verzorgd door
duikschool divearound vanaf 18.30 uur
Vanaf Juni op de maandagavond Aquafitness
Woensdagavond snorkellessen
Donderdagavond duiken met ScubAround
Woensdagmiddag en zaterdagmiddag om
15.00 uur een activiteit voor de kinderen.

http://www.avondvierdaagse-annen.nl
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Boortoren sluit oude NAM-observatieput af in Zuidlaren
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verhuist begin april een boortoren naar de Zwetdijk
in Zuidlaren om in vier weken tijd een oude put definitief af te sluiten. De boortoren boort dus niet,
maar trekt oude pijpen uit een put die vroeger dienst deed als ‘observatieput’.
•

NAM gaat in april een bestaande oude put in het
gasveld ‘Annerveen’ permanent afsluiten. Daarvoor is
de boortoren nodig. Een boortoren kan naast het
boren van putten en het installeren van pijpdelen in
de ondergrondse put, ook de eerder aangebrachte
stukken pijp weer terughalen uit de put. De
boortoren is ook in staat de open ruimte vervolgens
op te vullen met cement. Dat werk gaat dag en nacht
door en de lampen op onze locatie zijn dan ook 's
nachts aan om veilig te kunnen werken.
Waarom?
De NAM-locatie Annerveen-Schuilingsoord is een
observatielocatie. Op de locatie staat één put die
alleen maar gebruikt is om informatie uit de diepe ondergrond te verzamelen. Deze put is in 1970
geboord, maar heeft geen gas geproduceerd. Deze informatie werd gebruikt om het proces van
gaswinning zo veilig mogelijk te laten verlopen. De monitoring was gericht op het gasveld
Annerveen, één van de grootste kleine gasvelden in Nederland. Daarmee voert NAM het kleineveldenbeleid van de Nederlandse regering uit. Dat betekent dat ook het gas uit de kleine
gasvelden, zoals Annerveen en Vries (een ander klein gasveld in de gemeente Tynaarlo),
gewonnen moet worden. En dat is omdat we als inwoners van Nederland aardgas gebruiken voor
het verwarmen van huizen, douche- en badwater, voor het koken van eten en voor een groot deel
voor het opwekken van elektriciteit. En onder andere NAM haalt dat gas uit de diepe ondergrond
naar boven.
Wanneer?

•

Begin april start de aanvoer van de boortoren met behulp van circa zestig trucks. De vrachtauto's
volgen een voorgeschreven route, omwille van de veiligheid en duidelijkheid. Vervolgens wordt de
boortoren in enkele dagen opgebouwd. De boortoren heeft circa vier weken de tijd nodig om de
oude putdelen te verwijderen en het ontstane gat op te vullen met cement. Tot halverwege mei
2016 verwachten wij op deze locatie aan het werk te zijn, met de boortoren. Daarna volgen
andere, kleinschaliger werkzaamheden om bijvoorbeeld de locatie op te ruimen.
Goed om te weten
Het geluid van de boring zou overdag op 300 meter afstand niet hoger mogen zijn dan 60 dB. Dat
kunt u hier terugvinden op de website van NAM op www.nam.nl onder het kopje ‘activiteiten’ en
‘Tynaarlo’. Op Facebook is NAM ook te vinden: als NAM in Tynaarlo. Op Twitter is NAM eveneens
te volgen; via @NAMbv. Wanneer er iets aan de hand is rondom de activiteiten van NAM dan kunt
u 24 uur per dag telefonisch terecht bij de meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 36 40
00. Zij kijken dan wat ze voor kunnen doen.
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Festiviteiten Stichting Vocaal Festival Annen
11 juni 2016:
• Vocaal Festival Annen met 40 koren uit binnen- en buitenland die wederom optreden op 10
verschillende podia in het dorp.
• Daarnaast vinden er diverse workshops plaats voor koorleden en andere belangstellenden.
• ’s avonds wordt het Festival wederom afgesloten met een Promsconcert m.m.v. het
Veenkoloniaal Symfonie Orkest o.l.v. Oud-Annenaar Lubbertus Leutscher. Ook een aantal
koren zullen hier hun medewerking aan verlenen. Het thema is: ABBA.
12 juni 2016:
• Festival-on-Tour. Was het in 2015 nog van bescheiden omvang, in 2016 is de bedoeling dat
er zo’n 14 koren meedoen die op verschillende en verrassende plaatsen in en rondom op
zullen treden. Te beginnen in de tent op de Brink in Annen, maar ook ’t Keerpunt, de
Heerencompagnie en andere horeca- en recreatiebedrijven zullen meedoen. Het vervoer
wordt wederom verzorgd door het Nationaal Busmuseum met historische “GADO-bussen”.
Voor het Festival en On-Tour zijn diverse arrangementen mogelijk.
Meer informatie http://www.vocaalfestivalannen.nl

Wist u dat we veel leuke reacties hebben
gehad op de prachtig bloeiende narcissen?
Het is dan ook een vrolijk welkom in het
leukste dorp van Drenthe.
Mogelijk gemaakt door Gemeente Aa en
Hunze, Tuinwinkel Klinkers en Commissie
Dorpsbelangen Annen.
Volgend voorjaar begroeten ze je weer als je
het dorp in komt.
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Wist u dat Commissie Dorpsbelangen samen met de
Glasvezel werkgroep Annen voor de zomer vakantie een
aantal informatieavonden gaat organiseren?
Meer informatie volgt.

Wist u dat Commissie Dorpsbelangen iedereen een
geweldige S&S week toe wenst!

Wat is er in mei allemaal te doen in ons bruisend dorp?
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender.
Maandag 23 mei oud papier ophalen
vanaf 18.00 uur. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl
Met medewerking van ploeg Schuurman. 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 4 juni oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten van “de Harleyclub”.
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen,
dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u ophalen. Van de
opbrengst organiseren zij prachtige activiteiten voor het dorp,
bijvoorbeeld voor de bewoners van het Holthuis.
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 Brinkmarkten
22 mei
19 juni
17 juli
31 juli
14 augustus
4 september.
Meer informatie:
http://www.marktbezoeken.nl

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.
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