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Oud papier ophalen
- ma. 9 sept. 18.15 uur (ploeg Bijmolen)
- za. 12 okt. 09.15 uur (ploeg Scheper)
- za. 16 nov. 09.15 uur (ploeg Roossien)
De geldelijke opbrengsten zijn zeer
belangrijk voor het dorp, dus alle
beetjes helpen!

AUGUSTUS 2013

Beste Anneroelen,
Annen is bekroond met de titel:
“Het Leukste Dorp Van Drenthe!” We
erg zijn trots op alle vrijwilligers en
stemmers, die deze titel voor Annen
binnen hebben gehaald. Allemaal
bedankt!
Na een jaar financiële middelen bij
elkaar scharrelen en organiseren kon
op 27 april jl. de glijbaan in het
zwembad geopend worden. De kinderen
vinden het fantastisch!
In mei heeft weer een sportieve en
leuke sport- en spelweek plaats
gevonden. Vele Annenaren waren hier
getuige van.
In juli heeft opnieuw een gesprek plaats
gevonden met de gemeente over de
‘woon’-toekomst van starters in Annen.
Houd hiervoor onze site
www.Annen-Info.nl in de gaten, want na
de vakantie volgt hierop een uitnodiging
om weer samen te komen en plannen
te ontwikkelen voor starterwoningen in
Annen.
Op 30 en 31 augustus wordt het
Brinkfestijn weer gehouden met de
ondertussen traditionele modeshow
door ondernemers en modellen uit
Annen en omgeving. Op zaterdag een
gevarieerd programma met fietsen,
honden een ondernemersbeurs en een
feestavond in de tent op de Brink.
Er wordt nog meer georganiseerd deze
zomer in Annen, maar daarvoor kunt u
ook kijken op de kalender van
www.Annen-Info.nl. In ieder geval
wensen we alle Anneroelen een fijne
zomer met heel veel mooi weer!
Ineke Wijnholds, Voorzitter
GEZOCHT: EHBO-ERS
Bij heel veel evenementen staan ze
paraat, de EHBO-ers van Afdeling
Zuidlaren-Anloo. Zij kunnen best nog
wat hulpverleners gebruiken.
Ze geven hiervoor cursussen zoals:
• Jeugd EHBO
• Diploma Eerste Hulp
• EHBO aan Kinderen
• Reanimatie/ cursussen
• EHBO-modules als Sportletsel
en Wandelletsel.
Ook Annen kan niet zonder hen! Als u
meer informatie wilt, mail dan naar:
secretaris@ehbozuidlarenanloo.nl

PROGRAMMA BRINKFESTIJN Z.O.Z

Oud ijzer ophalen
Zaterdag 17 aug. 12 okt. 7 dec.
T.b.v. de Harleydag Annen.
Tel. 06-39377295 en/of e-mail:
info@harleydagannen.nl
Queens Grass Grasbaanrace
Zondag 15 september is er ook dit jaar
weer de spectaculaire en altijd druk
bezochte Queens Grass Grasbaanrace
op onze Brink. Verleden jaar liet het
weer de organisatie wat in de steek. Dit
jaar wordt echter 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
ook deze races al voor de 10de 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, vrijwilligers 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.
Raboconcours Brinkruiters
Op zaterdag en zondag 7 en 8
september organiseert R.V. de
Brinkruiters het Raboconcours op de
Brink.
Zaterdag met o.a. dressuur pony's,
springen voor paarden en pony's en de
finale Aa en Hunze cup springen pony's.
Op zondag starten s 'morgens de
paarden dressuur en is er 's middags
kür op muziek en ZZ-licht.
Het concours is vrij toegankelijk voor
publiek. Zie: www.brinkruiters.nl
Annen Open Darttoernooi
Zaterdag 14 september staat het 5de
Annen Open Dart toernooi op het
programma in de feesttent op de Brink.
Het toernooi staat bekend om zijn
gezelligheid, vlotte verloop en hoog
prijzengeld. Kijk voor meer informatie
en voor opgave op www.annenopen.nl
Brinkmarkten
Zondag 1 september 10:00 - 17:00 uur
www.hunzemarkten.nl
Info-markt Duurzame Energie
Lezingen met de gelegenheid tot het
stellen van vragen en informatie stands.
Zaterdag 28 sept. 10.00 tot 12.30 uur.
In Ons Dorpshuis Er zijn geen kosten
aan verbonden. www.dorpshuisannen.nl
5e Najaars- pompoenenmarkt
5-6 oktober achter het winkelcentrum.
Diverse Workshops in Ons Dorpshuis
Turkse les op vakantie niveau:
- Woensdag 11, 18 sept. en 2 okt.
- Breien: do. 3,10,17,31 okt. en 7 nov.
- Kerstkransen maken: ma. 9 dec.
Meer info: www.dorpshuisannen.nl
Kerstfair in Dickensstijl
Zaterdag 7 december organiseert
Commissie Dorpsbelangen weer een
sfeervolle Kerstfair. Zet de datum vast
op de kalender want dit wilt u vast niet
missen.
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.nl

Vrijdagavond 30 augustus: Modeshow in de tent om 20.00 uur

(organisatie Commissie Dorpsbelangen Annen)

Thema: De leukste modeshow met de buren (zo gek nog niet!)
Laat u verrassen en inspireren door mooie kleding, schoenen en kapsels. Geshowd door bekende modellen uit
Annen.
De tent is om 19.00 uur open. De entree is €5,- per persoon, kinderen t/m 12 jaar €2,50. Dit is inclusief een
consumptie met wat lekkers! Uw entree bewijs is tevens uw lotnummer voor de gratis verloting.
De deelnemende bedrijven uit Annen zijn: Kapsalon Piening, Il Sogno Hairstyling, Cheapy Jeans & Casual,
Tuinwinkel Klinkers en Klinkhamer Catering. Uit Zuidlaren zijn aanwezig: Ruchti Schoenmode en Sportshop,
Indigo Bodywear, Kuipers Mode, Infinity Womanswear en Henk.NL. Entree kaarten zijn te koop in de feesttent en
bij de deelnemende bedrijven.
In de pauze van de modeshow de trekking van: Prijs Je Rijk!
De opbrengst van deze verloting gaat naar: “De vrienden van Oranje”.
Jaarlijks organiseren de Vrienden van Oranje een daverend Koningsfeest in Annen.
De “Vrienden van Oranje” zullen t/m de modeshow op 30 augustus op diverse data en locaties hun loten gaan
verkopen voor €2,- per stuk. Dus steun dit goede doel en koop een lot en maak kans op prachtige (geld) prijzen.

Zaterdag 31 augustus: “Fietsfestijn” op de Brink vanaf 11.00 uur
In en om Annen kan je prachtig fietsen. Steeds meer mensen gaan er op de racefiets, mountainbike, gewone fiets
of de elektrische fiets op uit. Daarom staat deze dag in het teken van de fiets. Met onder andere:
E-bike (elektrische fiets) demonstratie, E-bike instructeur, Puzzel oriëntatie fietstocht, Mountainbike praktijkles
voor kinderen, Mountainbike speed check up, Ouder-kind mountainbiketocht, Surplace wedstrijd voor de kinderen
(Surplace is een techniek waarbij de fiets al balancerend op (nagenoeg) dezelfde plek gehouden wordt zonder te
steunen op bijvoorbeeld de grond) Fietsverrassing. Met medewerking van: Roossien Tweewielers uit Annen.

Zaterdag 31 augustus: “Hondendag” op de Brink van 11.00 - 17.00 uur
Deze dag staat in het teken van de/uw hond. Kom langs en neem uw hond gezellig mee. Er is van alles te doen:
•
•
•
•

•

11.00 uur, 13.00 uur en 15.30 uur de snelste hond wedstrijd
12.00 uur en 15.00 uur. de verkiezing van “ Het leukste kunstje”
12.30 - 14.30 uur Exterieur keuring. (Het beoordelen van de buitenkant van de hond)
Elkaars honden bewonderen en bijkletsen. Honden tekenwedstrijd voor de kinderen. De hele dag quiz/opdrachten
voor de kinderen. Behendigheidsproeven. De hele dag demonstraties van Stichting Hulphond en demonstraties
schapen drijven. Er is natuurlijk een speelweide voor de hond. Voor elke hond een apporteer wedstrijd. Het
“Herken je hond spel”, tussen een aantal honden, geblinddoekt je eigen hond terug vinden.
De Dutchfields Border Collie club komt met 60 bordercollies. De hele dag informatiestands, o.a. Faunaland en
stands met tips over voeding en verzorging.

Zaterdag 31 augustus: “Ondernemersbeurs” in de tent, 11.00 – 17.00 uur
Deze dag zullen diverse bedrijven hun producten en koopwaar aanprijzen.
De entree is gratis! Je kunt komen proeven, kijken, kopen en informatie inwinnen bij een zeer divers aanbod van
bedrijven. Ondernemers uit Annen laten zien “wat ze in huis hebben”, waar ze mee bezig zijn en tonen nieuwe
ontwikkelingen. De ondernemersbeurs wordt georganiseerd met medewerking van Ondernemersvereniging Anno.

Zaterdagavond 31 augustus: vanaf 21.00 - 2.00 uur in de tent; Het Goed Fout of een beetje Stout Feest!
Op veler verzoek is SmildegerRoet uitgenodigd! Dit is de band die ook succesvol was tijdens het schuurfeest “van
de Keet Annen” in 2012. Met die muzikanten beloofd het weer een geweldig feest te worden!
Organisatie Klinkhamer Catering
Entree €5,- Verkleden mag, niets moet, maar is wel leuk!

Met dank aan alle sponsoren die het Brinkfestijn weer mogelijk maken. www.annen-info.nl (Bedrijvengids)

