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STEM OP COMMISSIE DORPSBELANGEN
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe en
voert dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne in. Deze campagne vervangt de
kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.
Commissie Dorpsbelangen vraagt u op hen te stemmen, zodat ze ook van de 45e
Sport en Spelweek in 2016 een mooi “feest” kan maken!
Met elkaar, voor elkaar!
Meer informatie, zie hieronder bij: “de rubriek Wist u dat”
Of kijk op: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/assen-nd/rabobank_clubkas_campagne/

Snel internet
Enige tijd geleden hebben enkele Anneroelen gereageerd op onderstaande oproep
van Commissie Dorpsbelangen Annen:
Oproep voor glasvezelwerkgroep! Commissie Dorpsbelangen heeft niet de kennis in
huis om een “glasvezelproject” op poten te zetten. Hierbij doen we een oproep aan
Anneroelen: wie wil zich hier sterk voor maken en een werkgroep vormen die zich
hier verder mee bezig wil gaan houden?
Binnenkort gaan we met hen om de tafel om hier verder over van gedachte te wisselen.

DVD playback……
Het spijt Commissie Dorpsbelangen erg dat er nog steeds geen nieuws te melden is over de
verkoop van de DVD van de playbackshow. Er zijn hierbij problemen ontstaan waarbij we
nog geen idee hebben of dit opgelost gaat worden. Als de DVD nog wel uit komt laten we
jullie dat weten via www.annen-info.nl en facebook CD.
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Groot gratis motorsportevenement in Drenthe trekt al jaren duizenden bezoekers
Op zondag 27 september wordt midden in het dorp Annen, op de grootste brink van Europa, door een
groep vrijwilligers voor de 12e keer de Queens Grass Grasbaanraces georganiseerd.
Dit motorsport spektakel is een van de grootste gratis toegankelijke motorevenementen in Nederland.
Hierdoor trekt het niet alleen vele duizenden motorliefhebbers maar ook moeders met kinderwagens en
opa’s en oma’s met de rollator komen kijken wat er achter de schotten gebeurt.
In 2014 heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging niet voor niets de
prestigieuze Baansporttrofee toegekend aan MC Annen. Het bestuur van de KNMV geeft hierbij aan onder
de indruk te zijn van het enthousiasme waarmee MC Annen en hun vele vrijwilligers dit baansport
evenement organiseert voor een breed publiek.
De training begint om 10.15 uur. De rijders worden om 12.00 uur één voor één voorgesteld aan het
publiek. Menig vader en moeder pinkt hierbij een traantje weg van trots. Vervolgens beginnen de
wedstrijden.
De volgende klassen komen aan de start: jeugdklassen, Power Girls, de complete top van de ST-1 en
ST-2 klasse, de Regioklasse ook de zijspannen zorgen zeker weer voor het nodige spektakel.
Het bestuur van MC Annen is trots op het feit, dat zij er dit jaar in geslaagd is om de kersverse Europese
kampioen van de Internationale Specialklasse naar Annen te halen. Op zaterdag 18 juli werd Jannick de
Jong voor de 3de keer op rij Europese kampioen in Staphorst. Hij liet in een zinderende finale alle Engelse
en Duitse rijders achter zich. Samen met Henry van der Steen (werd tijdens datzelfde kampioenschap
nummer 8 van Europa) Sjoerd Rozenberg en Nick Lourens komt Jannick naar Annen om een demonstratie
te verzorgen. Meer informatie: www.mcannen.nl
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Ondernemersshow in de Oostermoerweek.
Bijna het hele dorp was aanwezig in de tent op de brink tijdens de show van de ondernemers uit ons dorp
in de Oostermoerweek.
Een groot aantal ondernemers presenteerde zich op ludieke wijze op de catwalk. Het was echt fantastisch
en de reacties van de aanwezigen waren dan ook overweldigend.
Als rode draad door de show liep de rubriek “Tut mie op”.
Door inwoners van het dorp werden 2 mensen aangewezen die een metamorfose hadden verdiend, dit
waren Petra van der Veen en Anneke Fidder. De beide dames werden door de kapper,
schoonheidsspecialiste en kledingzaak piekfijn “opgetut”.
Aan het eind van de avond werd de zaal nog verrast op een heus “ondernemerslied”.
Op de foto’s: De “Tut mie op” dames met kappers en schoonheidsspecialiste en alle zingende ondernemers.
Tevens nogmaals het ondernemerslied.

Ondernemerslied
(Op de melodie van: Land van Maas en Waal)
Refrein:
Goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal
Het was geweldig mooi dat u er was, hier met elkaar
Want vele trouwe klanten, dat vinden wij uniek
Die kopen in den vreemde niet wat eigen dorp hen biedt
Want voor onze klanten daar doen wij het allemaal dan voor
Wij dansten en wij gaven u een show…. en zelfs een koor
Ondernemers in Annen doen heel veel voor de klant
Zo zijn wij zo opeens op de catwalk aan beland
Verzorgen ook al jaren ontbijt op Koningsdag
Dat doen wij graag voor u, dat doen wij met een lach
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Sint en Kerst verlichting, wij zorgen voor de sfeer
De markten op de brink zorgen voor een beetje meer
Heel veel verenigingen kloppen bij ons aan
Wij laten onze kluppies niet in hun hempie staan
Refrein:
Goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal
Het was geweldig mooi dat u er was, hier met elkaar
Want vele trouwe klanten, dat vinden wij uniek
Die kopen in den vreemde niet wat eigen dorp hen biedt
Want voor onze klanten daar doen wij het allemaal dan voor
Wij dansten en wij gaven u een show…. en zelfs een koor
De show is afgelopen het is alweer gedaan
Morgen moeten wij er met z’n allen ook weer staan
Dan komt u ons vertellen wat u er van vond
Wees welkom lieve mensen het hele jaar in ’t rond
Refrein 2x:
Tot ziens lieve mensen, tot ziens allemaal
Het was geweldig mooi dat u er was, hier met elkaar
Want vele trouwe klanten, dat vinden wij uniek
Die kopen in den vreemde niet wat eigen dorp hen biedt
Want voor onze klanten daar doen wij het allemaal dan voor
Wij dansten en wij gaven u een show…. en zelfs een koor
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Peutergym Annen gaat weer van start!
Voor alle kinderen tussen 1 en 4 jaar uit Annen en omgeving.
Lekker een uurtje spelen, klimmen, klauteren samen met papa,
mama, opa, oma of de oppas.
Op vrijdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur in de Sporthal van
Annen.
Kosten: 80 cent per peuter per keer.
Gezellig als je komt!
4 en 18 september
2, 16 en 30 oktober
13 en 27 november
11 december

8 en 22 januari
5 en 19 februari
11 en 18 maart
1 en 15 april

www.peutergym.webklik.nl en ook op Facebook Peutergym Annen

Brinkruiters Concours
In het weekend van 12 en 13 september organiseert R.V. de Brinkruiters het jaarlijks concours op de Brink
te Annen.
Op de zaterdag zijn het de paarden die de dressuur en het springterrein zullen betreden. Op deze dag zal
ook het Brinkruiters-8tal hun kür op muziek presenteren. Zij waren al te zien tijdens het paardenspektakel
in de Oostermoerweek.
De zondag is gevuld met pony's dressuur en springen.
Op beide dagen is publiek van harte welkom. Met name het springen is een prachtig schouwspel.
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Zaterdag 26 september, het 7e Annen Open Darttoernooi.
In samenwerking met Klinkhamer Catering staat op zaterdag 26 september 2015 het 7e Annen Open op
het programma. Na het succes van de voorgaande edities heeft de organisatie besloten om ook weer in
2015 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.
Contact met de organisatie kan opgenomen worden via telefoonnummer: 06-40471729
Deze editie van het toernooi biedt plaats aan maximaal 140 deelnemers en er zal in de 1e ronde gespeeld
worden in poules (voor meer informatie hierover zie toernooi info). Daarna zal er een winnaars- en
verliezersronde gespeeld worden zodat een ieder aan zijn trekken kan komen op dit toernooi en dus
minimaal 4 partijen zal gooien.
Prijzengeld € 2400,Winnaarsronde
€ 1000,1e prijs
€ 500,2e prijs
€ 200,3e prijs
€ 100,4e prijs
€ 50,5e/8e prijs
Hoogste Finish
€ 50,-

verliezersronde
€ 150,€ 75,€ 50,€ 25,€ 10,180 = Consumptie

Locatie: Tent op de Brink in Annen. Voor meer info en inschrijven:www.annenopen.nl
Nieuw seizoen Workout Annen
Op zondag 6 september start Dansschool Workout Annen o.l.v.
Lianne Greving weer met een nieuw dansseizoen.
Elke zondagavond worden er lessen gegeven in Kidz-Hiphop,
Mid-Level Hiphop en de nieuwe les Dance Fitness* in de
Sporthal van Annen.
*Dance-Fitness
Op een leuke en gezellige manier je een uurtje in het zweet
werken! Dance-Fitness is een intensieve les waar vooral
gewerkt word aan de conditie van het gehele lichaam maar je
werkt ook aan je buik, benen billen en armspieren en dit terwijl
je tegelijk aan het dansen bent! Oftewel, een Total Body
Workout voor man, vrouw, jong en oud. Dus kom langs tijdens
1 van de lessen voor een gratis proefles.
Voor meer vragen: workoutannen@hotmail.com
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Wist u dat:
Na de vakantie zijn heel veel verenigingen, stichtingen, activiteiten weer van
start gegaan in ons bruisend Annen.
Bij al deze activiteiten zijn heel veel vrijwilligers actief.
Het is dan ook erg jammer als er vrijwilligers “afgekat” worden om hun
“werk”, hun inzet, hun vrijwillige bijdrage aan een leefbaar, bruisend Annen!
Laten we aardig zijn voor onze vrijwilligers, geef ze eens een complimentje.
Vrijwilligers zijn de spil van onze samenleving, we hebben ze hard nodig!

Kaartverkoop filmpremière 13 september Kantelingen gestart.
Wist u dat:
Deze film gemaakt is in Spijkerboor en omgeving, maar ook met medewerking van een aantal Annenaren.
Op dit moment legt regisseur Frans de Jong uit Oud
Annerveen de laatste hand aan de film Kantelingen, een
verhaal over de veranderingen in het leven van een
Drentse dorpsbewoner.
Op zondag 13 september wordt de film in een matinee om
14:00 uur en in een avondvoorstelling om 19:30 vertoond.
Alle voorstellingen vinden plaats in de zaal van Café ’t
Keerpunt in Spijkerboor. Een vakjury zal in diverse
categorieën deelnemers aan het project waarderen.
Burgemeester Eric van Oosterhout van Aa en Hunze, die
ook optreedt in de film, zal namens een jury tijdens de
VIP-première de Gouden Törfjes uitreiken.
Op www.dekantelingaaenhunze.nl staat meer informatie
over dit unieke lokale filmproject.
Kaarten voor de beide voorstellingen kunt u bestellen per
mail via kaartverkoop@dekantelingaaenhunze.nl.
Kinderen tot 13 jaar betalen €2,50, ieder ander €5,00.
Kaarten zijn ook op 13 september aan de zaal te koop, zo
lang de voorraad strekt.
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Wist u dat:
Commissie Dorpsbelangen graag uw stem ontvangt van de Rabo Clubkas Campagne!
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe en voert dit jaar de
Rabobank Clubkas Campagne in. Deze campagne vervangt de kleinere
sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.
Een aandeel in elkaar
De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe
inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst
vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Assen en NoordDrenthe kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een
warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te hoger de
financiële bijdrage.
Welk bedrag is er beschikbaar?
In 2015 is een bedrag beschikbaar van € 65.000,-. Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft ruim 21.000
leden.
Ieder lid krijgt drie stemmen om te verdelen. Hiervan mag zij maximaal 2 stemmen op eenzelfde
vereniging uitbrengen. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar
rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Het is dus in het belang van de vereniging/stichting om
zoveel mogelijk stemmen te verwerven.
Hoe werkt het stemmen en wanneer is de stemperiode?
Onze leden (alleen natuurlijke personen) die voor 1 augustus 2015 lid zijn, ontvangen bij aanvang van de
stemperiode een stemkaart met daarin een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via
een stemtool kunnen leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting
van hun voorkeur. De stemperiode loopt van 1 tot en met 13 oktober 2015. Rabobank Assen en
Noord-Drenthe is een coöperatie met leden. Onze klanten die lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen. Bent u
nog geen lid, maar wilt u straks wel kunnen stemmen? Vraag hier het lidmaatschap aan.
Wist u dat:
Aa en Hunze een eigen panel heeft? Doet u al mee?
Uw inbreng vinden wij belangrijk! Wij hopen daarom dat u wilt meedoen
met het Aa en Hunze panel. Dit is een online panel dat de gemeente inzet
om meningen en ervaringen van inwoners te peilen.
U kunt zich te allen tijde aanmelden via www.aaenhunzepanel.nl. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een
aantal (maximaal 3) keer per jaar een email met een uitnodiging om via internet een digitale vragenlijst in
te vullen.

Zaterdag 26 september oud papier ophalen vanaf 09.00 uur.
Met medewerking van ploeg Roossien. 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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Zaterdag 3 oktober oud ijzer 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.
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober Najaars- en pompoenenmarkt in Annen
Voor de 7e keer zal op zaterdag 3 en zondag 4 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 zal er voor groot en klein leuke activiteiten zijn o.a. een
luchtkussen, een gezellig terras en op zondag een demonstratie van een
motorzaagkunstenaar.
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.
Kom gezellig langs.
Brinkmarkten
Dit jaar de laatste markt: 6 september.
De Brinkmarkten zijn vrij van entree, de openingstijden van de markt zijn elke
editie van 10.00 – 17.00 uur.
Voor eventuele wijzigingen en meer info kijk op: www.marktbezoeken.nl Tel:
050 528 00 46

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