Jaargang 5

september 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Commissie Dorpsbelangen bedankt alle sponsoren die het Brinkfestijn mogelijk maken!
Zie www.annen-info.nl bedrijvengids.

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

SamenLoop voor Hoop
Op zaterdag 6 juni en zondag 7 juni 2015,
staat Annen in het teken van de SamenLoop voor Hoop.

Informatie avond voor de SamenLoop voor Hoop dinsdagavond 9
september in "ons Dorpshuis" aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
SamenLoop voor Hoop zet (ex)kankerpatiënten in het zonnetje en herdenkt de overledenen.
Met dit inspirerende evenement dat volledig door vrijwilligers wordt georganiseerd, vieren we het
leven, zamelen we geld in voor kankeronderzoek en geven we informatie over kanker.
De opbrengst van SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan het KWF.
Het is een wandelevenement waar teams 24 uur lopen in de strijd tegen kanker.
Tijdens SamenLoop voor Hoop wisselen teamleden uit één team elkaar continue af waardoor de
teams gezamenlijk een lange wandeling afleggen. Er loopt altijd minstens één teamlid als symbool
van de voortdurende strijd tegen kanker. De teams van 10 tot 15 deelnemers wandelen gedurende
SamenLoop voor Hoop 24 uur achter elkaar rondjes op de Brink. Voorafgaand aan het evenement
zamelen de teamleden geld in.
Initiatiefnemers uit Annen zijn Corien Boers-Middel en Antje Kamping.

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
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“Modeshow” vrijdag 5 september
20.00 uur in de tent
Feesttent open 19.00 uur. Entree €5,- voor
kinderen t/m 12 jaar €2,50.
Inclusief koffie/thee met lekkers.
Entree bewijs is tevens lotnummer voor de
gratis verloting!
Entree bewijzen zijn te koop bij de
deelnemende bedrijven en bij de Alldro.
In de pauze de trekking van:
Prijs je Rijk!
De opbrengst van de verloting gaat dit jaar
naar “de Reüniecommissie 200 jaar
onderwijs Annen".
Koop een lot voor €2,- en maak kans op:
€ 250, €100, € 50, € 50!

“Hondendag” zaterdag 6 september
11.00 - 16.uur op de Brink
Kom langs en neem uw hond gezellig mee!
Wat is er zoal: Stichting Hulphond, schapen drijven,
de dierenbescherming, dierenambulance, exterieur
keuring, de snelste hond wedstrijd,
behendigheidsproeven, apporteer wedstrijd, de
Dutchfields Border Collie club, kleurwedstrijd en
informatie-stands.
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Mountainbiken, “fietsfestijn” zaterdag 6 september
11.00 -16.00 uur op de Brink
Onder andere: mountainbike clinic, mountainbiketocht, surplace
wedstrijd voor de kinderen en
E-bike (elektrische fiets) demonstratie
Met medewerking van: Bike shop Annen en Roossien
Tweewielers Annen
Op Fietse
Skik zong het al:
Wie döt mij wat, wie döt mij wat
wie döt mij wat vandage
'k heb de banden vol met wind
nee ik heb ja niks te klagen
wie döt mij wat, wie döt mij wat
wie döt mij wat vandage
'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo.
Steeds meer Anneroelen zitten op de fiets.
Ze fietsen gewoon voor de “lol”, woon-werkverkeer, conditie, de lijn, lekker “raggen met de
jongens”, om wat te zien onder weg, mooi excuus om even van huis weg te zijn, biertje na, in
beweging blijven op oudere leeftijd, kinderen op de fiets naar school brengen, “het moet van de
fysiotherapeut”, routes fietsen, kunstjes doen.
Kortom: lekker fietsen op de baanfiets, bakfiets, bierfiets, bmx-fiets, chopper, citybike,
doortrapper, duofiets, driewieler, eenwieler, elektrische fiets, fietstaxi, handbike, hometrainer,
hybride-fiets, kunstfiets, ligfiets, luchtfiets, mountainbike, omafiets, racefiets, riksja, roeifiets,
rolstoelfiets, snorfiets, tandem, tijdritfiets, toerfiets, transportfiets, velomobiel, vouwfiets,
waterfiets. Lekker fietsen…… genoeg redenen om naar de Brink te komen

“Ondernemersbeurs” zaterdag 6 september
11.00 – 16.00 uur in de tent
Ondernemers uit Annen laten zien “wat ze in huis hebben” en tonen nieuwe
ontwikkelingen.
De entree is gratis!
De ondernemersbeurs wordt georganiseerd met medewerking van
Ondernemersvereniging Anno.
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Queens Grass Grasbaanrace 28 sept.
Zondag 28 september is er ook dit jaar de GRATIS Queens Grass Grasbaanrace op onze Brink.
De organisatie is dan ook blij met hoofdsponsor Queens Grass, alle andere sponsoren en de vele
vrije giften van het publiek op de race dag zelf die het mogelijk maken dat het evenement gratis
is.
Verschillende Jeugdklassen strijden om punten voor het Nederlands
Kampioenschap:
50 cc/ 65 cc/ 85 cc en 125 cc. Nieuw dit jaar de komst van de
Runner-up en de follow-up klasse.
Vele bekende rijders uit Annen en omgeving komen
weer uit in de Regioklasse. Een klasse apart, waarin
de strijd hevig is, maar het meedoen misschien nog belangrijker is. Want wie wil
er nou niet schitteren op de grootste Brink van Europa in het leukste dorp van
Drenthe!
Als de tijd het toelaat zal er ook weer gestreden worden voor de wheely-contest,
oftewel, zolang mogelijk op 1 wiel rijden.
Gelukkig is het de organisatie dit jaar weer gelukt om de altijd
spectaculaire zijspan klasse aan de start te krijgen. Er zal ook een
demonstratie zijn van een zijspan coureur op een 1000 cc motor, met
“zo’n lekker kippenvel geluid”.
Net als vorig jaar zullen ook de ST-1 en ST-2 rijders een open wedstrijd
rijden. Ze zullen weer vlak langs de schotten gaan en bloedhard rijden,
reden voor het publiek om de adem in te houden.
Kortom het neusje van de zalm op onze Brink, iets waar we best wel weer trots op mogen zijn!
De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het
publiek. Vervolgens beginnen de wedstrijden, de organisatie hoopt op prachtig weer en natuurlijk
veel publiek. Meer info www.mcannen.nl
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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.

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober Najaars- en pompoenenmarkt
Voor de 6e keer zal op zaterdag 4 en zondag 5 oktober de Najaars- en Pompoenenmarkt
worden gehouden bij Tuinwinkel Klinkers in Annen. De markt wordt gehouden op zaterdag
van 09.30 t/m 17.00 uur en op zondag van 10.30 t/m 17.00 uur.
Tijdens deze markt zullen er voor groot en klein leuke
activiteiten zijn o.a. een luchtkussen , een gezellig terras
en op zondag zijn ook de winkels op het winkelcentrum
geopend.
Naast de producten van Tuinwinkel Klinkers, waaronder
natuurlijk Pompoenen en Kalebassen en diverse creaties
hiermee, zijn er diverse kramen met een groot diversiteit
aan producten zoals o.a. brocante, wolproducten,
woonaccessoires, sieraden, streekproducten en
tuindecoratie.
Op de website www.tuinwinkelklinkers.nl is een
uitgebreide deelnemerslijst te vinden.
Op facebook is de Najaars en pompoenenmarkt ook te
vinden; www.facebook.com/Najaarspompoenenmarkt

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.

40 jaar

- De Oudere Jeugd.

Aan het eind van het afgelopen, 40e seizoen heeft Dansclub de Oudere Jeugd een zeer geslaagde
dag gehad. Een boottochtje over het Zuidlaardermeer,
met wat water van boven, maakte het binnen nog
gezelliger.
Na afloop van de rit zijn ze met z’n allen naar de
“Sprookjeshof”in Zuidlaren geweest om de dag af te
sluiten met een diner. Tevens hebben ze hun dansleidster
Truus nogmaals in het zonnetje gezet voor 40 jaar
lesgeven in Annen.
Op 3 SEPTEMBER gaan ze weer hun beste beentje voor
zetten en start het nieuwe seizoen.
Zij dansen op woensdagmiddag, 1x per 14 dagen, van
14.00 – 15.30 uur in “Ons Dorpshuis” te Annen en
kunnen wat versterking goed gebruiken.
Wilt U bewegen op muziek?
Kom dan gezellig naar hen toe !
Hopelijk tot woensdag 3 september a.s.
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Workout gaat weer van start.

Nog maar heel even en dan gaat eindelijk het nieuwe seizoen van Workout Annen weer beginnen!
Op zondag 7 September zullen de lessen weer van start gaan in de Burgemeester Lambershal
(Sporthal) Annen.
17:15
18:00
18:45
19:30

-

18:00
18:45
19:30
20:30

-->
-->
-->
-->

Kidz-Hiphop
Mid-Level Hiphop
Xtreme-Level Hiphop
Dance Fitness

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen via workoutannen@hotmail.com.
Lianne Greving

Annen Open Darttoernooi
In samenwerking met Klinkhamer Catering staat op zaterdag 27 september 2014 het 6e Annen
Open op het programma. Na het succes van de voorgaande edities heeft de organisatie besloten
om ook weer in 2014 het Annen Open te organiseren. De organisatie van het toernooi, wat
bekend staat om zijn gezellige sfeer en zeer vlotte verloop, hoopt ook deze editie weer dat er veel
darters uit de regio de weg naar Annen weten te vinden.
Heb je zin in een toernooitje te spelen en gezellig een biertje te drinken geef je dan op via de site
of in de tent.
Dit jaar kun je op de dag zelf nog in de tent opgeven maar wees er snel bij want vol = vol.
Voorinschrijvingen gaan voor. We hopen weer op jullie massale opkomst en wensen alle
deelnemers alvast veel succes.
Meer info kijk op http://www.annenopen.nl
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Badmintonclub BCAO zoekt nieuwe leden!
Traditioneel hervatte badmintonclub BCAO de activiteiten in de eerste week van september, maar
dit seizoen is besloten om direct na de zomervakantie weer met vrij spelen te beginnen.
Nieuwe leden verwelkomen wij graag, dus wat let je als je in de zomer op de camping het
badminton weer ontdekt hebt. Ook in de zaal is het een leuk en intensief spel, maar dan zonder
last van weer en wind!
Kom gerust een paar keer vrijblijvend meedoen. Op elke vrijdagavond buiten de schoolvakanties
vanaf 22 augustus vind je ons van 19:30-22:00 in de Burgemeester Lambershal.
We zijn een recreatieve vereniging waarin zowel recreanten als spelers die wat competitiever zijn
ingesteld hun draai kunnen vinden. Meer informatie op www.bcao.nl

Rabo Concours 13 en 14 september
Op zaterdag en zondag 13 en 14 september organiseert R.V. de Brinkruiters het Rabo concours op
de Brink. Zaterdag met o.a. dressuur en springen voor paarden en de finale Aa en Hunze cup
springen paarden 2014.
Op zondag start s'morgens de pony's dressuur en is er 's middags ruimte voor de paarden dressuur
rubrieken B en L. Verder is er die dag springen van pony's met de finale Aa en Hunze cup springen
pony's 2014.
Het concours is vrij toegankelijk voor publiek. Zie: www.brinkruiters.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 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.
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Hallo Anneroelen,
Het Mededelingenblad is een handig medium om mijzelf als nieuwe Anneroel voor te stellen en bij
dezen maak ik er graag gebruik van.
Mijn naam is Helen Brons, ik ben 35 jaar en geboren en getogen in Dedemsvaart (Overijssel). De
afgelopen 11 jaar heb ik in Assen gewoond. Sinds juni 2014 woon ik aan de Kruisstraat 3, waar ik
samen met mijn 2 katten ben ingetrokken bij Frans Weggers, zijn hond en zijn postduiven
(waarmee hij dit seizoen niet onverdienstelijk vliegt).
Ik ben sinds 2004 fulltime werkzaam als secretaresse bij, een arbeidsdeskundig adviesbureau. Als
secretaresse verricht ik verschillende ondersteunende taken op verschillende terreinen van ons
werkveld en dat maakt mijn werkzaamheden uitdagend en afwisselend; geen dag is hetzelfde!
Mijn vrije tijd vul ik onder andere met tuinieren (en daar hebben we gelukkig volop de ruimte
voor), lezen, zwemmen, fröbelen/creatief bezig zijn met onder andere decopatchen en pyrografie
(met behulp van een loep en de zon afbeeldingen branden in hout) en spelletjes spelen, waaronder
klaverjassen. Daarnaast breng ik graag tijd door met familie.
Verder zoek ik zo nu en dan mijn grenzen op/verleg ik
mijn grenzen. Zo hoop ik dit jaar nog mijn 3e
tandemparachutesprong op Texel te gaan maken en vorig
jaar heb ik mijn racelicentie gehaald en ben ik actief
geweest met autoracen (PTC-cup en het rijden van
trackdays) op het TT-Circuit in Assen. Wie weet zit dat er
volgend jaar weer in.
Ik hoop mij hiermee enigszins aan jullie te hebben
voorgesteld, mocht je meer willen weten: vragen staat
vrij en een kopje koffie of thee is zo gezet!
Groet,
Helen Brons

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:
-

“Onze Dorpsfotograaf” Jaap Menses weer foto’s heeft
gemaakt van een evenement in Annen!
Het evenement deze keer de zeer geslaagde BBQ was van
RTV Zomertour.
De foto’s te vinden zijn op:

http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/36-rtv-drenthe-zomertoer-bbq-2014
-

Commissie Dorpsbelangen de groep mensen die mee heeft geholpen deze BBQ tot een
succes te maken heel hartelijk wil bedanken voor deze leuke avond op de Brink!
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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 8 september oud papier ophalen
Maandag 8 sept. m.m.v. ploeg Daniels.
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 11 oktober 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. 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!

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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Eerste Editie Rock op Brink, een geweldig festijn!
30 Augustus de eerste editie van Rock op Brink, de vele bezoekers
kwamen oren en ogen tekort.
Als Anneroel herkende je “je eigen Brink” niet meer terug, deze was
omgetoverd tot een indrukwekkend festival terrein met alles er op en er
aan. Overal was aan gedacht door de organisatie; prima sanitaire
voorzieningen (ook voor de dames ) genoeg te eten van Bami, döner
kebab, tot snoepgoed en natuurlijk hoefde je ook niet te “verdorsten”.
De bomen op de Brink waren ’s avonds indrukwekkend verlicht een paarse gloed maakte
de Brink mysterieus, bijzonder. Er liepen “wonderlijke figuren” rond, veel zwart, veel
tattoos alleen al het kijken naar het publiek en zien dat iedereen zich vermaakte was een
bezoek aan de Brink meer dan waard.
En dan de muziek, geweldig! Texas Sadio, Shaking Godspeed, Del-Toros, Black Bottle
Riot, Dudettes, New Adventures, Peter Pan Speedrock en Queenmania. Tussen de bands
door muziek van dj Ray Koocks, dj de Rooie Neger.
En dat “gewoon” in Annen, bands van naam op onze Brink! Waar een klein dorp groot in
kan zijn! De organisatie heeft Annen hiermee weer op de kaart gezet, bedankt!
Meer info www.rockopbrink.nl Meer foto’s http://www.vanoostmedia.nl

