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Beste Anneroelen,
Zo’n 75 vrijwilligers, waaronder de
brandweer en 2 voetbalteams kwamen
16 maart af op de oproep van de
Commissie om mee te doen aan ‘Annen
doet’. Het dierenparkje,
basketbalveldje, Street veld, de
verkeersbordjes en de bermen van
Annen zijn weer ‘spik en span’. Starters
in Annen blijven belangrijk en daarom is
door de gemeente (samen met KUUB,
Rabobank en Woonborg) op 18 maart jl.
een informatieavond georganiseerd
voor starters in Annen. Ruim 90 starters
kwamen en gaven aan op zoek te zijn
naar een woning in Annen. Het vervolg
hierop wordt door zowel de starters als
de Commissie nauwlettend gevolgd.
Hebt u ook gestemd op Annen voor Het
Leukste Dorp van Drenthe? Het
bruisende Annen verdient deze titel
vindt u ook niet? Volg de ontwikkelingen
rond om de verkiezing op www.anneninfo.nl Het wordt nog spannend of er
tijdens de opening van het zwembad op
27 april a.s. gebruik gemaakt kan
worden van de nieuwe glijbaan, maar
iedereen doet zijn best. Onze jaarlijkse
Sport- en Spelweek is gekozen tot
Kroonappel van de gemeente Aa en
Hunze! Komt allen in de week van 6 mei
tot en met 11 mei weer genieten van
alle activiteiten voor en door de
inwoners van Annen. Tot dan!
Ineke Wijnholds
Voorzitter
DORPSVISIE 2015 - 2025
De huidige Dorpsvisie is op 1 april 2005
opgeleverd aan de heer Bert Kruit,
destijds wethouder. In de Dorpsvisie
staan veel zaken en wensen
opgenomen die destijds breed vanuit
het dorp zijn bedacht voor ca. de
komende 10 jaar, dus tot ca. 2015.
Veel zaken uit deze zgn. lokale agenda
zijn sindsdien gerealiseerd en daar
mogen we best trots op zijn als Annen.
Voorbeelden zijn het streetveld bij de
sporthal, opwaarderen gebied
winkelcentrum en behouden zwembad.
Maar helaas hebben wensen vertraging
opgelopen of zijn zaken niet tot
uitvoering gekomen (uitbreiding dorp,
Brede school gedachte etc.) die dan
weer grotendeels zijn door te voeren op
de roerige tijden sinds 2008 waar we
nu helaas nog in verkeren, met als
gevolg dat de gemeente, maar ook
andere organisaties geconfronteerd

werden met financiële onzekerheden.
Daarom heeft de Commissie
Dorpsbelangen gemeend in 2014 weer
het initiatief te willen nemen om samen
met het dorp de Dorpsvisie te
actualiseren teneinde het in 2015 te
kunnen presenteren voor wederom een
periode van ca. 10 jaar. Te zijner tijd
zal de Commissie Dorpsbelangen de
start aankondigen.
OPROEP AAN ALLE “ORGANISATIES” IN
ANNEN
De website www.annen-info.nl van
Commissie Dorpsbelangen is
vernieuwd. Mensen die informatie
zoeken over Annen komen bijna als
vanzelf op deze site terecht de site
wordt dan ook erg goed bezocht.
In de rubrieken: Dorpsgids, Sport en
Evenementen staan vele verenigingen,
stichtingen, activiteiten en organisaties
genoemd. Hierbij het verzoek aan al
deze “organisaties”:
Ga naar: www.annen-info.nl klopt de
informatie die hier genoemd wordt? Is
deze nog actueel? Worden de juiste
contact gegevens genoemd? Missen er
nog organisaties?
Heb je aanvullingen, veranderingen geef
het dan even door via:
info@annen-info.nl
SPORT- EN SPELWEEK
Nog even en dan is het weer zover. Dit
jaar is de Sport- en Spelweek voor de
42ste keer. (ma 6 t/m za 11 mei)
Annen maakt zich weer klaar voor de
strijd. In januari zijn de ploegen en de
Sport- en Spelcommissie al begonnen
met de voorbereidingen. Voor het
playback wordt al geoefend vanaf
februari. U leest het al volop activiteit in
de 6 verschillende wijken.
Het programma is bijna hetzelfde als
vorig jaar. Wat er wel is veranderd is de
route van de cinqualon. De volgorde is
anders en de Loop en ATB route zijn
gewijzigd. Door de hulp van 2
enthousiaste inwoners van Annen zijn
deze routes aangepast. De ATB route
gaat nu voor een groot gedeelte over de
officiële ATB route door ‘t Kniphorstbos.
Meer info over de cinqualon en de
Sport- en Spelweek kunt u vinden op
onze website www.sportenspelweek.nl
Ook dit jaar zijn er een aantal
wijzigingen in de ploegleiding, pers etc.
Voor meer details hierover verwijs ik
naar het programmaboekje uw
brievenbus verschijnt.
Wat valt er allemaal te winnen. De
Burgemeester Lambers beker voor de
eind winnaar van alle onderdelen in de
week. De CD wissel trofee voor de
winnaar van de 6-kamp. De Mini 6kamp beker en de voetbal beker. De
rode lantaarn is voor de ploeg die aan
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het eind van de week de laatste plaats
heeft gehaald.
Ik wens u allen een sportieve,
zonovergoten en gezellige week
namens de Sport- en Spelcommissie
van Commissie Dorpsbelangen.
FOTO WEDSTRIJD SPORT EN SPEL
Het vinden van een vaste “digi-pers
fotograaf” blijkt tot nog toe best
moeilijk. Toch is het wel leuk om van de
S&S onderdelen foto’s te kunnen
bekijken. Daarom nieuw dit jaar:
maak foto’s tijdens de S&S week van de
spelonderdelen, de voorbereiding en
het “nazitten”. Stuur ze naar
radiosens@hotmail.com. De leukste
foto’s komen op de site van de S&S
week: www.sportenspelweek.nl en de
aller leukste foto wint de dagprijs!
RADIO SPORT EN SPEL
Een handjevol vrijwilligers hebben een
nieuwe onafhankelijke en speciaal op
de Sport en Spel gerichte
evenementenzender opgericht.
Zij gaan tussen 4 en 12 mei de
uitzendingen verzorgen, zowel muzikaal
als verslaggeving van alle
gebeurtenissen rondom de S & S week.
Te beluisteren op de radio via Fm
106.4, en wereldwijd via
www.radiosportenspel.nl
Wil je het team versterken? Dat kan.
Stuur een mail naar:
radiosens@hotmail.com
HARTVEILIG ANNEN 6-MINUTEN ZONE
ACTIEF!
Tijdens de Sport- en Spelweek van
2012 is gestart met het project
Hartveilig Annen. Doel van het project
was om in Annen een 6-minuten zone te
realiseren en als deze eenmaal
gerealiseerd is, om deze in stand te
houden.
Het afgelopen jaar is er heel veel werk
verzet door de verschillende werkgroepleden, waardoor we op zaterdagmorgen
4 mei de 6-minuten zone officieel in
gebruik kunnen nemen. De officiële
handeling waarmee de 6-minuten zone
in gebruik wordt genomen zal door de
burgemeester van de gemeente Aa en
Hunze Eric van Oosterhout worden
verricht tussen 11:15 en 11:30 bij de
muziekkoepel op de Brink in Annen.
Wat is een 6-minuten zone? Een 6minuten zone is een samenwerking van
vrijwilligers die met behulp van een
alarmering vanuit de 112 meldkamer
binnen 6 minuten kunnen beginnen met
de reanimatie van een persoon die
getroffen is door een hartstilstand
voordat de professionele hulpverlening
aanwezig is. Door hierbij ook gebruik te
maken van een AED, nemen de
overlevingskansen bij een hartstilstand
enorm toe.

Wat hebben de werkgroepleden het
afgelopen jaar allemaal gerealiseerd:
- er zijn in Annen 3 AED’s beschikbaar
voor het project
- er zijn in twee groepen mensen
opgeleid die nu kunnen reanimeren
- er zijn in Annen ruim 40 personen
aangemeld bij HartslagNu
- het project doet mee aan de 2de ronde
van Kern met Pit
De ‘hardware’ is dus op zijn plek, maar
er is nog wel behoefte aan meer
hulpverleners! Iedereen die minimaal
18 jaar is en beschikt over een
reanimatieopleiding gegeven door een
opleider die NRR gecertificeerd is kan
zich aanmelden. Dit kan eenvoudig via
de website www.hartslagnu.nl.
We nodigen iedere inwoner van Annen
uit om op zaterdag 4 mei om 11:15 uur
aanwezig te zijn op de Brink bij de
officiële ingebruikname van de 6minuten zone van Annen. De
werkgroepleden zullen aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden over dit
initiatief; hoe één en ander werkt of de
aanmelding bij HartslagNu.
De vrijwilligers uit Annen die zich
hebben aangemeld bij HartslagNu
worden uitgenodigd bij café de Grutter
voor een korte bijeenkomst na afloop
van het officiële gedeelte.
Wij hopen op 4 mei op een grote
opkomst ter ondersteuning van dit
initiatief.
Meer informatie over Hartveilig Annen is
te vinden op www.HartveiligAnnen.nl
KALENDER:
Oud papier ophalen
- Ma 13 mei 18.15 uur (ploeg Greving)
- Ma 24 juni 18.15 uur (ploeg Kuipers)
- Ma 5 aug. 18.15 uur (ploeg de Jong)
De geldelijke opbrengsten zijn zeer
belangrijk voor het dorp dus alle beetjes
helpen!
Oud ijzer ophalen
Zaterdag 4 mei, 8 juni, 24 augustus
T.b.v. de Harleydag Annen.
Tel. 06-39377295 en/of mail adres:
info@harleydagannen.nl
Brinkmarkten
Zondag 5 en 26 mei, 16 en 30 juni, 14
en 28 juli, 11 aug. en 1 sept.
10:00 - 17:00 uur
http://www.hunzemarkten.nl
Koninginnedag
Dinsdag 30 April organiseren de
Vrienden van Oranje weer een
spetterend Koninginnedagfeest. Vanaf
14.00 uur op de Brink. Kijk op
www.annen-info of
www.vriendenvanoranje.nl voor het
volledige programma.

Opening zwembad en nieuwe glijbaan!
Zaterdag 27 april om 11.00 uur is het
zover, er kan weer gezwommen worden
in zwembad de Borghoorns. Dan kan
hopelijk ook de nieuwe glijbaan
uitgeprobeerd worden door de jeugd.
Deze glijbaan, aangeboden door
Commissie Dorpsbelangen, is gerealiseerd met hulp van vele sponsoren en
bijdragen van de inwoners van Annen.
Nu maar hopen dat het een prachtige
“zwem-zomer” wordt!
Wandelvierdaagse
Di 21 t/m vr 24 mei vanaf de Brink
Om 18:00 uur zal de 10 km van start
gaan en om 18:15 uur de 5 km.
www.avondvierdaagse-annen.nl
Jeugdvoetbal VV Annen
Za 8 en zo 9 juni www.vvannen.nl
Vocaalfestival
Zaterdag 8 juni, op maximaal 10 podia
zullen vele koren zich presenteren
gedurende de dag en avond. Een dag
vol zangplezier voor deelnemers en
bezoekers. 40 Koren en orkesten met
1500 deelnemers zijn dan te zien en te
beluisteren. Het festival staat open voor
vernieuwingen. Het zal die dag mogelijk
zijn om workshops bij te wonen en voor
het eerst zal het samen zingen met een
Symfonie Orkest tot de uitdaging
behoren. Het festival zal voor het eerst
worden afgesloten met een spectaculair
optreden: de Festival Proms Annen.
Beleef het mee!
www.vocaalfestivalannen.nl
Buitenspeeldag
12 juni. Met de Buitenspeeldag willen
de initiatiefnemers kinderen stimuleren
om lekker buiten te spelen.
www.buitenspeeldag.nl
Hunzerun
Zaterdag 15 juni. Naast de
wedstrijdloop van 10 kilometer, zal er
dit jaar voor het eerst een loop zijn van
5 kilometer. Een prachtig parcours
deels door het dorp en deels door het
bos! Starttijd: 15.30 uur. Ook zal er
natuurlijk weer de jaarlijkse Kidsrun
plaats vinden! Starttijd: 14.30 uur
www.hunzerun.nl
De 6e Harleydag Annen
Zondag 23 juni van 12.00- 18.00 uur
Verleden jaar tijdens de Harleydag heel
veel regen, nu maar hopen op prachtig
weer! Er zal weer heel wat te zien en te
bleven zijn op de Brink. Mooie en
ronkende motoren, stoere “bikers”,
tatoeages, muziek, de Wheeliesimulator, kortom je komt weer ogen en
oren tekort. Dit jaar is het goede doel
van de dag: Stichting Hulphond.
Meer info: www.harleydagannen.nl
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Brinkfestijn 30 en 31 augustus
Ook dit jaar organiseert Commissie
Dorpsbelangen weer een bruisend
Brinkfestijn. Het programma krijgt al wat
vorm en gaat er ongeveer zo uitzien:
Vrijdagavond 30 augustus: modeshow.
Zaterdag 31 augustus: Fietsendag.
Met onder andere fietstochten, een
fietsenmaker en een puzzeltocht. Deze
dag ook op de Brink een Hondendag.
Hierbij demonstraties met hulphonden,
schapen drijven, leukste hond kunstjes,
hondenkeuring, “top gear” voor de hond
en informatie stands over hondenvoeding en verzorging.
Zaterdagavond weer Feest in de tent!
Zondag 1 september is de Brinkmarkt.
Wielerdorp Annen
De Stichting Acht van Annen en de WV
Meteoor-Assen-Roden zorgen ook in
2013 voor het nodige spektakel in
Annen.
Op 2e Pinksterdag, 20 mei, gaan ze al
vroeg van start met het
Districtskampioenschap Noord.
Vanaf de Anner Oele door het veen en
via de Havenstraat en de Wolden terug.
Zo goed als alle noordelijke wielrenners
zullen die dag in Annen zijn.
Ze zullen die dag ook aandacht
schenken aan “Duurzaam Aa en
Hunze”. Vervolgens op woensdag
12 juni de 23e Rabo Acht van Annen.
Wie van een zware wedstrijd houdt
komt naar Annen. Er is altijd strijd en de
sterkste van die dag wint gegarandeerd.
Vorig jaar zijn ze gestart met het
organiseren van een jeugdwedstrijd. Dit
jaar 27 juli. De maandag erna begint de
Internationale Jeugdweek in Assen en
veel jeugdige renners zijn dan al in het
Noorden. Door een betere berichtgeving
hopen ze dit jaar ook deelnemers uit
andere landen aan de start te krijgen.
Voor de jeugdwedstrijden aan
organiseren we 27 juli ook weer de
Rabobank Dikke Banden Wedstrijden
voor de jeugd van de lagere school. Het
is vakantie, maar als je in Annen bent
verwachten we je aan de start. Wil je
meedoen, dan kun je dat nu vast
melden via:
johan@vanderkamp.org
www.achtvanannen.nl
TOT SLOT
Veel van deze informatie is ook te
vinden op www.annen-info.nl
Meld je aan op deze site, voor het
digitale MEDEDELINGENBLAD.
Je krijgt dan het laatste nieuws 1 x per
maand in je mailbox. Heb je informatie
dat je wilt delen met andere Anneroelen
via het Mededelingenblad, Oeleneis of
de annen-info site stuur dit dan
naar: info@annen-info.

