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Veranderingen 
Op alle terreinen nemen de 
veranderingen in een snel tempo toe. 
Veranderen betekend wennen en 
aanpassen. Zoals ik vaak om mij heen 
hoor is het een lastig proces en veel 
mensen veranderen dan ook liever niet. 
Echter zijn veranderingen wel nodig om 
een dorp bruisend en leefbaar te 
houden. De verandering van het 
voorterrein bij de sporthal, een goede 
samenwerking tussen alle betrokkenen, 
zal leiden tot een veilige omgeving voor 
iedereen met prachtige extra 
sportfaciliteiten (moet nog goedgekeurd 
worden door gemeente). 
De ondernemers die een keer in de 
maand een activiteit houden om de 
koopavond weer nieuw leven in te 
blazen. Ook noodzakelijk aangezien de 
koopavond terugliep door de 
veranderingen in openingstijden. 
Ook de Sport en Spelweek gaat 
veranderen. De ploegen worden nu met 
de kleur benoemd, een moderne pers 
en de prijsuitreiking is op de Brink.  
Wat gelukkig niet veranderd is de inzet 
van vele vrijwilligers om de S & S week 
tot een succes te maken.  
Ik verheug mij nu al op de sportieve 
gezelligheid van deze week. Daar gaan 
we met het hele dorp niets aan 
veranderen! 
 
Ype Tol, voorzitter CD 
 
Niet alles is oud papier. 
We zijn heel erg blij met al het oud 
papier wat ingeleverd wordt. Het geld 
wat hier mee verdient wordt komt o.a. 
ten goede aan het organiseren van de 
S&S week. “Onze Gerrit” gaat bijna elke 
dag naar de papiercontainer deze staat 
bij de Brandweerkazerne, aan de 
Spijkerboorsdijk. Hier kan iedereen ook 
zelf het papier/karton in gooien. 
Echter regelmatig ligt dit naast de 
container. Ook liggen er dozen waar 
nog piepschuim verpakkingsmateriaal 
in zit! Dit is niet de bedoeling, Gerrit 
heeft er veel werk van om dit allemaal 
op te ruimen. Dus alsjeblieft gooi alleen 
oud papier en karton in de papier 
container en neem je overige afval 
gewoon mee naar je eigen 
afvalcontainer. BEDANKT! 
 
Omgeving sporthal 
De omgeving van de sporthal, het 
voorterrein en het gebied richting 
tennisvelden/voetbalvelden kan wel 

een opknapbeurt gebruiken. De 
Gemeente beaamd dit.   
Alle gebruikers van dit gebied zijn onder 
leiding van Commissie Dorpsbelangen 
met elkaar om de tafel gaan zitten. 
Wensen zijn samen en met de 
gemeente besproken en er is een plan 
gemaakt. Op woensdag 19 april heeft er 
een inloopavond plaatsgevonden voor 
de buurt waar het plan voor de 
herinrichting is gepresenteerd. De 
reacties waren overwegend positief en 
zullen nu verder meegenomen worden 
in de definitieve planvorming.  
De komende tijd wordt besteed aan het 
inzichtelijk krijgen van de kosten en de 
financiering. 
 
S&S week 22 t/m 27 mei 
www.sportenspelweek.nl  
De voorbereidingen bij de ploegen en 
de commissie verlopen voorspoedig en 
naderen het einde, zodat we vanaf 22 
mei weer los kunnen. Helaas is er geen 
radio Sport en Spel dit jaar maar 
gelukkig wel weer een nieuwe 
Persgroep die de bulletins dagelijks 
zullen verzorgen. Ook zullen zij 
regelmatig vlog’s uitbrengen op 
Facebook (de pagina van sport- en 
spelweek). We hopen u weer te mogen 
ontmoeten, en zeker ook voor de 
nieuwelingen in het dorp. 
Traditiegetrouw ontvangt elke woning in 
Annen een week voor de S&S week het 
programmaboekje thuis in de bus.   
 
Jeugd van Annen mist niets! 
Tijdens de jaarvergadering in 2016 
waren er veel enthousiaste jeugdigen 
uit Annen aanwezig. Naar aanleiding 
van deze vergadering heeft Commissie 
Dorpsbelangen een subcommissie 
jeugdzaken gevormd met het idee om 
onder de jeugd in Annen te 
inventariseren of het dorp genoeg te 
bieden heeft voor de jeugd. Op vrijdag 
17 maart had de CD een avond 
georganiseerd om de jeugd van Annen 
te horen.  
In tegenstelling tot de opkomst tijdens 
de jaarvergadering was er nu helaas 
geen jeugd aanwezig. Niemand! Graag 
hadden we de jeugd gehoord. We gaan 
er nu vanuit dat de jeugd tevreden is 
over het aanbod in Annen en dus niets 
mist. En dat is toch maar weer fijn om te 
weten! Kon je niet komen en heb je toch 
nog ideeën, dan kun je altijd een mailtje 
sturen naar info@annen-info.nl 
 
Glasvezelnieuws. 
Beste dorpsgenoten, 
61 % van alle huizen in Annen wil graag 
over op glasvezel! Voor ons als bestuur 
betekent deze uitslag dat we door gaan.  
Er is door de provincie en de initiatieven 
lering getrokken uit de pilotprojecten. 

Dat betekent onder andere dat de 
provincie haar voorwaarden om 
leningen te verstrekken enigszins heeft 
aangepast. Dit heeft gevolgen voor onze 
financieringsplannen. De provincie 
maakt hierbij verschil tussen ‘witte’ en 
‘grijze’ aansluitingen (wit: alleen 
telefoonlijn beschikbaar; grijs: kabel 
beschikbaar).  De focus van de 
provincie ligt zoals bekend bij witte 
gebieden. In ons geval (10% wit, 90% 
grijs) vraagt de provincie deelname van 
andere investeerders. Daarbij wordt 
nadrukkelijk aan de gemeenten 
gedacht.  
 
Welke stappen hebben wij gezet in de 
afgelopen weken: 
- Samen met Snel Internet Yde de Punt 
en Glas van Aa tot Hunze zijn we in 
gesprek met een maatschappelijke 
partner. Deze is zeer geïnteresseerd in 
zowel het toekomstig onderhoud en het 
beheer van het glasvezelnetwerk als in 
medefinanciering van de investering.   
- Onderzocht werd of een samenwerking 
tussen de provincie, de gemeenten, de 
initiatieven en deze partner een reële 
optie is om vervolgens een 
financieringsplan uit te werken voor 
Glas van Aa tot Hunze, Yde de Punt, 
Annen en mogelijk aansluitende 
kleinere initiatieven. 
 
Wat betekent dit concreet voor u als 
deelnemer? 
- Het voorbereidingstraject is 
ingewikkelder dan gehoopt en gedacht, 
maar er is op dit moment nog geen 
echte vertraging in onze plannen. 
- Door meer uniformiteit en 
standaardisatie wordt de 
toekomstbestendigheid van het netwerk 
verbeterd en hopelijk wordt de aanleg 
daardoor iets goedkoper.  
- De toekomstige keuzemogelijkheden 
voor providers worden aanmerkelijk 
vergroot. 
 
Zoek je meer informatie over het 
Glasvezel project in Annen ? 
Ga naar www.annen-info.nl ga naar het 
kopje “Dorpsgids” en kies in de linker 
kolom “Glasvezel”. 
Of ga rechtstreeks naar:  
www.annen-info.nl/glasvezel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten kalender  
 
Oud papier ophalen CD  
12/6, 24/7, 9/9, 28/10, 2/12 
www.annen-info.nl 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  
 
Oud ijzer ophalen 
T.b.v. activiteiten Harleyclub Annen  
 27/5, 29/7, 2/9, 21/10, 2/12   
Tel. 06-39377295 
info@harleydagannen.nl 
www.harleydagannen.nl 
 
Klaverjassen, elke do. 13.00 uur in de 
Sportkantine Vrij-Klaverjassen.  
 
Creatieve Inloopochtend  
Elke 1e maandag van de maand  
10.00 tot 12.00 uur. In de ruimte bij de 
achteringang van ’t Holthuys 
 
Ons Dorpshuis  www.dorpshuisannen.nl 
Gratis workshop lekker in je vel. 
Een avond over gezonde en betaalbare 
voeding en lekker bewegen. 31/5 
19.30 ons Dorpshuis. Mee nemen 
mesje en snijplank. Aanmelden voor 25 
mei via hopman@impuls-welzijn.nl,  
06-13227483 
  
Data Brinkmarkten  
21/5, 18/6, 9/7, 23/7, 13/8, 3/9 
10.00 – 17.00 uur. 
Voor overige info: 
www.marktbezoeken.nl 
 
Zwembad de Borghoorns  
Open zat. 6 mei - 9 september. 
Het zwembad bestaat 50 jaar over het 
hele seizoen zullen er extra activiteiten 
plaats vinden, o.a. 
- Zwem4daagse 12 t/m 16 juni 
- Swim in (disco of bioscoop in het 
zwembad) op vrijdag 14 juli.  
- Auto te Water - op aanvraag! 
 
Fiets mee met de Vrouwen van Nu 
- Vrijdag 26 mei, organiseren de 
Vrouwen van Nu de S&S 
fietsoriëntatietocht. Alle inwoners van 
Annen mogen gezellig mee fietsen. 
- Op zaterdag 10 juni staan de Vrouwen 
van Nu weer bij het Vocaal Festival om 
hamburgers te verkopen. 
 
Rabobank jeugdvoetbal toernooi 
Op zaterdag 10 juni zullen we voor de 
11e  keer het Rabobank V.V. Annen 
jeugdvoetbaltoernooi organiseren. 
Helaas gelijk met het korenfestival, 
maar hier hebben we logistiek rekening 
mee gehouden. Net als vorige edities 
verwachten wij zo´n 80 teams van 
allerlei noordelijke verenigingen. De 
planning van het toernooi ziet er als 
volgt uit: 

- JO9 (F) aanvang 9:00 uur. 
- JO11 (E) aanvang 13:30 uur.  
- JO13 (D) aanvang 17:30 uur. 
Mede dankzij de vele sponsoren, 
ontvangen alle deelnemende teams een 
beker en is er in elke categorie een Fair 
Play bokaal te winnen. 
 
Vocaal Festival 9, 10 en 11 juni  
www.vocaalfestivalannen.nl 
- Festival in Concert vrijdag 9 juni 
20:30 – 22:30 uur  Thema 
Tranentrekkers, een avond van 
meezingen, smartlappen en levenslied. 
- Vocaal Festival Annen zaterdag 10 juni 
10.00-17:00 uur 40 koren op 10 podia, 
verspreid door het dorp. 
Zoals elk jaar weer genieten! 
-Festival Proms Annen,  dit jaar het 
lustrum: 5 jaar Festival Proms 
19:30–21:30 uur Veenkoloniaal 
Symfonie Orkest met koren. Thema 
Musicalsongs. 
- Festival on Tour zondag 11 juni 
10:00 -17:00 uur voorstellingen op 
steeds verrassende en onverwachte 
locaties. 
- Pedaal Vocaal zondag 10 september 
Een muzikaal en actief evenement in 
het stroomdalgebied de Drentsche Aa 
www.pedaalvocaal.nl 
 
Wandelvierdaagse 27 t/m 30 juni 
Een nieuw team, met nieuwe routes, 
nieuwe verrassingen en nog veel meer. 
Maar nog steeds 4 avonden lopen, 
waarbij plezier met elkaar voorop 
staat. En uiteraard afsluiten met een 
mooi verdiende medaille voor de 10 of 
5 km die je de hele week hebt gelopen. 
Het is een wandelevenement voor jong 
& oud. Ook de inwoners van onze 
buurtdorpen zijn uiteraard van harte 
welkom om mee te lopen. Meer info: 
www.avondvierdaagse-annen.nl en 
www.facebook.com/a4d.annen  
We kunnen heel veel met het team, 
maar we hebben in de week van de 
Avond4daagse zelf wel extra hulp nodig. 
Vind je het leuk ons te helpen met het 
bemannen van stempelposten, 
verkeersregelaar te zijn, helpen met 
inschrijvingen op de Brink op dinsdag 
27 juni of als begeleider mee te lopen? 
Meld je dan aan via ons mailadres: 
a4d.annen@gmail.com.  
 
Fietsvierdaagse doet Annen aan!  
Op 25 en 26 juli zal de Drentse fiets 
vierdaagse Annen passeren. De fietsers 
komen tussen 11.00 en 13.00 uur door 
ons dorp. Ter hoogte van het 
winkelcentrum zal een stempelpost 
komen. Ondernemersvereniging Anno 
zal de fietsers verassen met leuke 
activiteiten.  
 

 
Leer Bridgen  
De Anner Bridge Club organiseert ook 
dit najaar weer een cursus Bridgen voor 
beginners van 10 lessen. Informatie en 
aanmelden kan bij Jan Schlebusch: 
0592-273941 of 
jan.schlebusch@ziggo.nl 
 
Rabo concours 9, 10 sept  organisatie 
R.V. de Brinkruiters www.brinkruiters.nl 
 
Queensgrass grasbaanrace 17 sept.  
www.mcannen.nl 
Op zondag 17 september is het weer 
zover: Annen is het centrum van de 
strijd om de Nederlandse 
kampioenschappen grasbaanraces. De 
grootste Brink van Europa vormt voor 
het 14e opeenvolgende jaar het decor 
voor een grandioos spektakel, dat jaar 
in jaar uit door duizenden enthousiaste 
mensen wordt bezocht. Wat zo 
bijzonder is aan dit evenement, is dat 
het gratis toegankelijk is voor het 
publiek.  Nadat de top van Nederland bij 
de senioren enkele jaren op uitnodiging 
in Annen heeft gereden is het vorig jaar 
voor de eerste keer gelukt om deze 
beide klassen ook voor het 
kampioenschap van Nederland te laten 
strijden. Dat werd niet alleen door het 
publiek maar zeker ook door de rijders 
enorm gewaardeerd. Dat leidde dan ook 
tot strijd op het scherpst van de snee. 
Het merendeel van de toppers, die vorig 
jaar aan de start verschenen, zal ook dit 
jaar weer in Annen te zien zijn.  Het 
bestuur van MC Annen zal zich ook dit 
jaar wederom inspannen om een 
gelijkwaardig veld van zijspanrijders uit 
binnen- en buitenland aan de start te 
krijgen. En natuurlijk zullen ook de 
jongens en meiden uit de regio dit jaar 
niet ontbreken. De training begint om  
± 10.15 uur en de rijders worden om 
± 12.00 uur voorgesteld aan het 
publiek, hierna beginnen de races. 
 
Historische Vereniging 
www.annentoen.nl  
- Woensdag 11 okt.: 20.00 uur Lezing  
 
Kerstfair zaterdag 9 december 
15.30 -19.30 uur 
Commissie Dorpsbelangen   
www.annen-info.nl 
 
Meer digitale informatie over Annen: 
www.annen-info.nl, het digitale 
Mededelingenblad,  facebook 
commissiedorpsbelangen.annen,  
twitter.com #Annen. 
Heb je informatie dat je wilt delen met 
andere Anneroelen stuur dit dan naar: 
info@annen-info.nl

 

http://www.harleydagannen.nl/

