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September 2013

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

STARTERS WONINGEN IN ANNEN?
In juli heeft Commissie Dorpsbelangen weer een gesprek gehad met de
gemeente over de “woon-toekomst” van starters in Annen. Houd hiervoor de
site www.Annen-Info.nl in de gaten, want na de vakantie volgt een uitnodiging
voor de starters om weer samen te komen en samen plannen voor
starterswoningen in Annen te ontwikkelen.

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

EXTRA HANDEN NODIG IN ANNEN!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De
chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte met zo’n 15 collectanten in Annen
georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere
voordeur aan te bellen, zijn er zeker 20 collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat,
coördinator bij het MS Fonds.”
Pamela is sinds 2006 actief voor het Nationaal MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de
organisatie van de MS Collecte.
“Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het begin vooral bang. Veel mensen denken nog dat je
dan altijd in een rolstoel komt. De meest voorkomende vorm van MS is “relapsing remitting”, dat
betekent dat er wel periodes zijn waarin je minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert.”
Pamela is blij met de landelijke inzet van zo’n 11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan de
MS Collecte. “De oorzaak van MS is nog steeds onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning
van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk.”

EXTRA HANDEN GEZOCHT:
“Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Annen. Het zou mooi zijn als
we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of via 0105919839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18-23 november.
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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

QUEENS GRASS GRASBAANRACE 15 SEPTEMBER
Zondag 15 september is er ook dit jaar weer de spectaculaire
en altijd druk bezochte Queens Grass grasbaanrace op onze
Brink. Dit jaar wordt een bijzonder jaar want MC Annen bestaat
dit jaar 10 jaar!
Het is toch wel erg bijzonder, in deze tijd van dure entree
kaartjes, dat in Annen deze races al voor de 10e keer op rij
gratis toegankelijk zijn!
De organisatie is dan ook blij dat het contract met
hoofdsponsor Queens Grass voor 3 jaar is verlengd. Maar ook
dank aan alle sponsoren en de vele vrije giften van het publiek
op de race dag zelf!
Dit jubileum jaar zal extra spectaculair zijn. Dit jaar komen op
uitnodiging een aantal specials en de ST-1 en ST-2 klasse met
alle Nederlandse toppers aan de start. Dat is dus weer
gegarandeerd spektakel en genieten!
Verschillende Jeugdklassen
strijden om punten voor het
Nederlands Kampioenschap: 50
cc/ 65 cc/ 85 cc en 125 cc. De
winnaars zullen gehuldigd worden
en eindigen traditioneel weer in de
ijskoude waterbak.
Ook de Nostalgische klasse (50 cc
Kreidlers) komen in de baan.
Vele bekende rijders uit Annen en omgeving komen weer uit in
de Regioklasse. Een klasse apart, waarin de strijd hevig is,
maar het mee doen misschien nog belangrijker is. Want wie wil
er nou niet schitteren op de grootste Brink van Europa in het
leukste dorp van Drenthe!
Alle coureurs zullen dit jubileumjaar een aandenken krijgen.
De training begint om ±10.15 uur en de rijders worden om
±12.00 uur voorgesteld. Vervolgens beginnen de wedstrijden.
De organisatie hoopt weer op veel deelnemers en natuurlijk
veel publiek.

Pagina 2 van 8

www.annen-info.nl gratis digitale Mededelingenblad

editie september 2013

BRINKFESTIJN IN ANNEN GESLAAGD!
Afgelopen weekeinde weer een geslaagd Brinkfestijn in Annen.
Vrijdagavond een bomvolle tent voor de modeshow. Zo’n 300 gasten keken naar de modellen uit
Annen die de nieuwste mode lieten zien van leren broek tot onderbroek.
Zaterdag was de tent verandert in de beurstent waar 17 bedrijven uit
Annen lieten zien wat “ze in huis hebben”. Je kon proeven, kijken,
kopen en informatie verzamelen.
Op de Brink waren heel veel honden zoals bordercollies, hele kleine
hondjes, een grote dog van 70kg en
hazewindhonden. De honden hadden het
samen met hun baasjes prima naar de zin.
Ze konden onder andere mee doen met de snelste hond wedstrijd. Ook
voor het schapen drijven en de exterieur keuring was veel
belangstelling op deze hondendag. In de omgeving van Annen kan je
prima fietsten, mountainbiken en met de E-bike op pad. Tijdens deze
“fietsendag” kon je met al deze vormen kennismaken. Les krijgen van
instructeurs, informatie krijgen en zelf mee doen.
’s Avonds in tent van Klinkhamer Catering barste het “Goed fout of
een beetje stout feest” los. Heel veel feestvierders gingen prachtig
fout en stout uitgedost helemaal los op de dansvloer. Niet alleen leuk
om mee te doen maar ook een lust voor het oog om naar te kijken.
Voor meer foto’s zie: www.annen-info.nl

VERLOTING VRIENDEN VAN ORANJE
De Vrienden van Oranje mochten dit jaar de verloting voor het
brinkfestijn verzorgen. De laatste lootjes voor de verloting zijn bij de
ingang verkocht. Iedereen die een lot gekocht heeft bedankt, door het
kopen van een lot heeft u het programma van Koningsdag 2014 van de
Vrienden van Oranje mede mogelijk gemaakt.
De winnende loten zijn :
€ 200, lotnummer 2976
€ 50, lotnummer 2743
€ 50, lotnummer 2690

€ 100, lotnummer 2045
€ 50, lotnummer 2880

Heeft u een winnend lot stuur een email of bel even naar : 0592278227 en de Vrienden van Oranje zorgen dat de prijs zo snel mogelijk
je kant op komt.
Bedankt voor jullie deelname !
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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.

NAJAARS EN POMPOENENFAIR
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober organiseert Tuinwinkel Klinkers de 5e editie
van de Najaars- en Pompoenenmarkt.
De markt wordt gehouden op zaterdag van 09.30 - 17.00 uur en op zondag
van 10.30 tot 17.00 uur.
Tijdens de markt zal er voor groot en klein leuke activiteiten zijn o.a.
luchtkussen, op zondag een roofvogelshow en beide dagen een
pompoenkunstenaar Tevens is er
een gezellig terras waar u kunt
genieten van een kop koffie.
Naast de producten van Tuinwinkel
Klinkers waaronder natuurlijk Pompoenen en Kalebassen
en diverse creaties hiermee, zijn er diverse kramen met
een grote diversiteit aan producten zoals o.a. kransen,
bloemdecoraties, brocante, wol producten,
woonaccessoires, sieraden, streekproducten en
tuindecoratie.
Locatie : Tuinwinkel Klinkers, Nije Dijk 2a 9468 AT Annen

WARM-WELKOM-WEEKEND IN HET LEUKSTE DORP VAN DRENTHE!
Op initiatief van Marinette Boersma van Bed and Breakfast Annen krijgen 6 gezinnen deze winter
een warm-welkom-weekend aangeboden. Een geheel gratis verblijf van 2 nachten in Bed and
Breakfast Annen. Het gaat om gezinnen die om welke reden dan ook al een aantal jaren (financieel)
niet in staat zijn om er even tussenuit te gaan.
Marinette is in contact met de voedselbank, om hen een selectie te laten maken. Daarnaast heeft
Marinette voor alle extra’s contact gezocht met de overige ondernemers uit Annen en directe
omgeving.
Veel enthousiaste ondernemers hebben al toegezegd iets extra’s voor de gezinnen te doen: Pizzeria
Di Luca, Slagerij Willem Aling, Bakkerij Pots, Groenteboer Jan Martens, Slijterij de Mitra, Joost
Schippers van de COOP, Aqualaren, Het Sprookjeshof en Breeland Outdoor. En ongetwijfeld volgen
er nog meer initiatieven voor hulp.
Zo wordt in de komende weken het plan verder uitgewerkt en het weekend compleet gemaakt.
Dus Annen, niet alleen het Leukste Dorp van Drenthe, maar ook het meest gastvrije!
Voor meer informatie of hulp kan contact opgenomen worden met Marinette Boersma Bed and
Breakfast Annen. 06-36184778 info@bedandbreakfastannen.nl
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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.

ANNEN OPEN DARTTOERNOOI ZATERDAG 14 SEPTEMBER
In samenwerking met Klinkhamer Catering staat op zaterdag 14 september 2013 het 5e Annen
Open Darttoernooi op het programma.
Na het succes van 2012 heeft de
organisatie besloten om ook in 2013 het
Annen Open te organiseren.
Het toernooi staat bekend om zijn
gezelligheid, vlotte verloop en goed
prijzengeld.
Zie voor meer informatie www.annenopen.nl
Locatie : Feesttent op de Brink in Annen

DANSAAENHUNZE
Dansaaenhunze onder leiding van Nelleke de Vries start op 25
september met dansen. Er zijn verschillende lessen, dancemix –
ballet , in verschillende leeftijdscategorieën. Het rooster staat op
www.dansaaenhunze.nu Ook kun je daar alle informatie vinden.
Op donderdagavond 20.00 uur zijn de volwassenen, het niveau is
een gemiddelde van de groep en de inhoud varieert van jazzmodern naar streetdance/hiphop.
Op 19 april 2014 is er een grote voorstelling in de Kimme in
Zuidlaren. Zin in dansen? Kom dan langs in de week van 25 september in het speellokaal van de
Eshoek in Annen en kijk of dans mee!
Tot dan (s) !

MARVEL OPEN
Op 2 september begint het MARVEL OPEN 2013 en wordt het eerste Lustrum gevierd. De
Toernooicommissie heeft samen met de andere commissies een zeer aardig programma in elkaar
getimmerd met uiteraard centraal het tennisgebeuren. Meer dan 115 spelers komen naar het
tennispark om met veel plezier, gezelligheid en inzet te strijden om de beste resultaten. In overleg
is besloten het MARVEL OPEN 2013 al te beginnen om maandagmiddag 2 september en de finales te
spelen op zondag 8 september. De CC, WC EN TC zijn samen met de Toernooicommissie al weken
bezig alles in goede banen te krijgen en dat lukt door de grote inzet van veel vrijwilligers op een
meer dan uitstekende wijze!!
Woensdagmiddag wordt een clinic voor de jeugd georganiseerd door Klaas Huisman samen met
twee Nederlandse topspelers Nick van der Meer, Kampioen van Nederland 2013 en Mark de Jong,
kampioen van Nederland 2012 en dat alles mede mogelijk gemaakt door MARVEL, de hoofdsponsor
van dit toernooi.
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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.

Ik heb een vraag:
Heeft iemand toevallig de tekst van het vroegere clublied van G.V.A? Ik ben er naar op
zoek het begint met: “Voor G.V.A. een lied op krachtige toon”. Wij zongen dit lied bij alle
gymnastiek uitvoeringen.
Met een vriendelijke groet:
Alie Keizer
Wilgendijk 6 9468 CC Annen
0592-272517 06-53885275
alie.keizer57@gmail.com

NA REGEN KOMT…..
Zaterdag 27 augustus is er een kleine wolkbreuk boven
Annen. De Esakkers kwam hierbij onder water te staan.
Steef Engelsman legde dit
voor ons vast. Bedankt
Steef!

Gezocht foto’s van “Mello
Ruzius en Arendina Eling”.
Geachte lezer/es,
Ik hou mij bezig met het genealogisch onderzoek naar de
familie Ruzius, hiervoor ben ik opzoek naar familiedrukwerk,
zoals geboortekaartjes, t(rouw)kaarten e.d., ook ben ik opzoek
naar foto's en ander beeldmateriaal waar mijn grootouders,
Mello Ruzius en Arendina Eling op staan.
Ik heb heel weinig materiaal van mijn familie. Ik weet dat er
iets moet bestaan van de familie, maar waar. (Dit is misschien
iets voor de oudere inwoners van Annen)
Alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet, Gea Jurjens-Ruzius
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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 DAN VOOR AAN JE DORPSGENOTEN
Je ontvangt dan 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.

RABOCONCOURS BRINKRUITERS 7 EN 8 SEPTEMBER
Zaterdag de 7e o.a. dressuur pony's, springen paarden en pony's en de finale Aa en Hunze cup
springen pony's. Op zondag 8 september starten s 'morgens de
paarden dressuur en 's middags kür op muziek en ZZ-licht.
Het concours is vrij toegankelijk voor publiek. Zie:
www.brinkruiters.nl

MAANDAG 9 SEPTEMBER OUD PAPIER OPHALEN
18.15 uur 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!
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INFO-MARKT DUURZAME ENERGIE DORPSHUIS ANNEN
Lezingen met de gelegenheid tot het stellen van vragen en stands.
Op de info stands kunt U de technologieën zien en voelen.
Professionals en particulieren met kennis en ervaring op het
gebied van duurzame energie installaties uit de regio geven graag
antwoord op al uw vragen.
Zaterdag 28 september 2013 van 10.00 tot 12.30 uur.
Locatie Ons Dorpshuis Kruisakkers 36a, 9468 BJ Annen.
Deze informatieve ochtend is volkomen vrijblijvend en is bedoeld voor het geven en verkrijgen van
informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer info: www.dorpshuisannen.nl

DIVERSE WORKSHOPS IN ONS DORPSHUIS
Turkse les op vakantie niveau: Woensdag 11, 18 sept. en 2 okt.
Breiworkshop: 3, 10, 17,31 oktober, 7 november.
Meer info: www.dorpshuisannen.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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