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Vrijwilligers)
Vele mensen zijn maanden bezig met
het voorbereiden van activiteiten. De
afgelopen periode waren daar weer vele
uren zwoegen van de diverse
vrijwilligers die Annen zo levendig
houden.
Eerst hadden we natuurlijk de 43ste S&S
week. Dit jaar was het weer een zeer
geslaagde en gezellige week. De strijd is
altijd prachtig tussen de buurten, het
winnen van de diverse bekers is
helemaal top maar met name de
saamhorigheid en gezelligheid zijn (en
moeten zijn) het belangrijkste.
Verder waren er zeer veel vrijwilligers
bezig met de voorbereiding en
uitvoering voor diverse andere
activiteiten. Het vocaal festival (40+
koren), diverse sporttoernooien, de
autocross weer terug in Annen en
(tijdens een prachtige droge dag) de
Harleydag. Helaas voor de vrijwilligers
van de Acht van Annen waren er te
weinig deelnemers.
Ik wil alle vrijwilligers bedanken die
zorgen voor dit leukste dorp. Zeker ook
de “stille” vrijwilligers bij de diverse
verenigingen. Zonder hun inzet zouden
vele activiteiten en “sport” verenigingen
geen bestaansrecht hebben.
Bedankt!!!
Sportvisie Annen 2014-2019
Donderdag 5 juni hebben wij de
enquêtes weer opgehaald in het dorp.
In totaal zijn er zo’n 400 ingevuld (zowel
online als op papier). Dat de kijk richting
de toekomst van de sport belangrijk is
bleek 5 juni wel. Het regende hard en
toch waren er van de diverse
verenigingen vrijwilligers om de
enquêtes op te halen.
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat
het merendeel van de mensen hier in
Annen aan sport doet. Veel in
vereniging verband en ook zeer veel
individueel of met een vast eigen
groepje.
Ook lijkt er behoefte te bestaan aan
nieuwe faciliteiten. Of dit realiseerbaar
is zal de toekomst moeten uitwijzen.
Het streven is om aan het einde van het
jaar de Sportvisie Annen gereed te
hebben en deze in het dorp te
presenteren en tevens te bespreken
met de gemeente.
Ype Tol, vz. Commissie Dorpsbelangen

Starterswoningen in Annen
Uit recent overleg met de gemeente
blijken er 3 particuliere plannen in
voorbereiding te zijn waarover ook info
op de gemeentelijke website is te
verkrijgen; Zuidlaarderweg 77 (plan
Vedder), Achter Zuidlaarderweg 73
(plan Daniels) en Paardenweide (plan
Hendriks). Hier is naar de mening van
de CD incidenteel sprake van
starterswoningen echter is dat zelf te
bepalen. Het plan ‘volkstuintjes’ begeeft
zich in een stadium van financiële
afweging binnen de gemeentepolitiek.
De gemeente heeft de starterslening die
te verkrijgen is voor de aankoop van
een nieuwe of bestaande woning
nogmaals onder de aandacht gebracht.
Verloting voor 200 jaar school
Op 28 mei 2016 vind er een lagere
schoolreünie plaats in het kader van
200 jaar school Annen. Omdat hier nu
eenmaal kosten aan zijn verbonden
heeft de Brinkfestijncommissie de
"Reüniecommissie" aangeboden dit jaar
de verloting te verzorgen. De komende
tijd staan ze enkele keren in het
winkelcentrum om de loten te verkopen.
Er zijn leuke (geld)prijzen te winnen. De
trekking is tijdens de modeshow op 5
september op de brink.

Kalender:
Oud papier ophalen
Maandag 4 aug. 8 sept. 18.15 uur.
Zaterdag 11 okt. 15 nov. 20 dec. 9.15
uur. Graag goed gebundeld langs de
weg plaatsen. De geldelijke
opbrengsten zijn zeer belangrijk voor
het dorp dus alle beetjes helpen!
Oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag
Zaterdag 9 aug. 11 okt. en 6 dec. ijzer
ophalen telefoonnummer: 0639377295 of info@harleydagannen.nl
Rock op Brink zaterdag 30 augustus
Zaterdag 30 augustus is Annen voor
één dag het hardste dorp van Drenthe
als de eerste editie van Rock op Brink
wordt gehouden. Van 13.00 tot 00.00
uur rockmuziek in de openlucht van
Dudettes, New Adventures en Queen
(we hebben met Queenmania de beste
Queen-coverband van Europa in huis).
Tickets à 15 euro koop je voor 30
augustus in Annen bij de Alldro of bij
Slijterij Pinotage. Bestellen via de site
kan natuurlijk ook. Daar vind je ook
meer info: rockopbrink.nl. Vrijwilliger
worden? Ook daarvoor ga je naar de
site! Zegt het voort en heel graag tot 30
augustus! Stichting Rock Op Brink
Brinkmarkten 10 en 24 augustus
Info: www.marktbezoeken.nl

HLDVD 15 aug. op de Brink!
In het kader van de zomertour komt
RTVDrenthe op 15 augustus in Annen
op de brink. Er wordt een barbecue
georganiseerd waarbij er een live radio
en tv-uitzending plaatsvindt tussen
17.30 en 19.00 uur. Vervolgens kan tot
21.00 uur nog genoten worden van een
live band (Band-its). Slager Aling zal
vleespakketjes te koop aanbieden
(maar je mag zelf ook iets meenemen),
Vrouwen van Nu gaan salades maken
en het HLDVD-team zorgt voor de
drankjes (tegen geringe kosten) en
aankleding. Komt allen!
Marvel Open Tennis toernooi 1 – 7 sept.
Op de tennisbanen van TC Annen!
Schrijf je voor 17 augustus in!
www.toernooi.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 starten 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 pony's met
de finale Aa en Hunze cup springen
pony's 2014.
Het concours is vrij toegankelijk voor
publiek. Zie: www.brinkruiters.nl
Queens Grass Grasbaanrace 28 sept.
Voor de 11e de gratis Queens Grass
Grasbaanrace.
Verschillende Jeugdklassen voor het
Nederlands Kampioenschap: 50 cc/ 65
cc/ 85 cc en 125 cc. Nieuw dit jaar de
komst van de Runner-up en de followup klasse. 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. De
organisatie doet haar uiterste best om
ook de altijd spectaculaire zijspannen
weer aan de start te krijgen.
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 weer op veel
deelnemers en natuurlijk veel publiek.
Schrijf vast op: Kerstfair 13 december
Meer digitale informatie over Annen via:
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

Vrijdag 5 september
“Modeshow”

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 bij onderstaande bedrijven te koop en tevens bij de Alldro.
M.m.v. D’an Deluxe Fashion & More, Indigo Bodywear, Infinity Womanswear, John van Baal Optiek,
Kapsalon Piening, Klinkhamer Catering, Kuipers Mode, Ruchti Schoenmode Sportshop,
terStal Familiemode en Tuinwinkel Klinkers
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!

Zaterdag 6 september
“Hondendag”

11.00 - 16.uur op de Brink

Kom langs en neem uw hond gezellig mee!
Onder andere: Demonstraties van Stichting Hulphond en schapen drijven. De dierenbescherming,
dierenambulance, exterieur keuring, de snelste hond wedstrijd, behendigheidsproeven, apporteer
wedstrijd, de Dutchfields Border Collie club, kleurwedstrijd en informatie-stands.

“Mountainbiken”

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

“Ondernemersbeurs”

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.

“Het Goed Fout of een beetje Stout Feest!”

21.00 - 2.00 uur in de tent

Organisatie Klinkhamer Catering met “Feestmachine Plork & de Aannemers”
Entree €5,- Verkleden mag, niets moet, maar is wel leuk!
Met dank aan alle sponsoren die het Brinkfestijn mogelijk maken.
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