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Succesvol Annen
Voor de 44e keer hebben we in mei
weer de Sport & Spelweek gehad. Het
was dit jaar weer een gezellig week. Het
weer was goed, de onderlinge strijd
sportief en er waren weer vele
deelnemers die mee hebben gedaan.
Als verrassing mochten wij als CD ook
een playbacknummer opvoeren. Mede
dankzij Anneke en Lianne Greving is dat
redelijk succesvol verlopen. Persoonlijk
kijk ik nu al uit naar de 45e editie.
Dat Annen een succesvol dorp is, is
zeker gebleken tijdens de Samenloop
voor Hoop en de Oostermoer week.
Voor de Samenloop voor Hoop zijn vele
vrijwilligers een dik jaar bezig geweest
om alles goed te regelen. Al hun
inspanningen zijn, naar mijn mening,
niet voor niets geweest, Vele
Anneroelen hebben meegelopen of op
een andere wijze bijgedragen aan een
mooie donatie voor het KWF.
Ruim € 80.000 is er opgehaald.
Succesvol zou ik zeggen
De Oostermoer wordt 1x in de 10 jaar in
Annen georganiseerd. De stichting
Oostermoer Annen heeft dit keer ook
weer hard gewerkt om tot een
geslaagde week te komen. Ondanks
een waterige trekkertrek waren alle
evenementen erg leuk. Maar dat we
een succesvol dorp zijn blijkt zeker uit
de prachtige straatversieringen en de
prachtige optocht. Vele uren werk van
zeer veel mensen hebben geleid tot
deze prachtige week. Wanneer je de
groepen mensen in de wijken bij elkaar
zag staan dan was het ook voor de
sociale contacten binnen de buurten
zeer succesvol.
Door bovenstaande mogen we toch
concluderen dat wij een zeer succesvol
dorp zijn.
Ype Tol, voorzitter
Sportvisie
Lang hebben wij getwijfeld of wij de
sportvisie wel of niet moesten
publiceren. De reden van deze twijfel
komt door het percentage ingevulde
enquêtes (<10%) en het feit dat er
weinig verbeterpunten zijn. Daarbij is er
in het onderzoek te weinig aandacht
besteed aan de demografische
veranderingen die de komende jaren te

verwachten zijn in Annen en Drenthe.
Om genoemde reden willen wij dan ook
een korte samenvatting geven van de
uitkomsten.
Voor de liefhebber is een volledig
exemplaar op te vragen via:
info@annen-info.nl
Het onderzoek leverde onder andere de
volgende bevindingen op:
• Ongeveer 80% van de Anneroelen
doet aan een vorm van sport
• Ongeveer 60% sport in Annen (ruim
50% in verenigingsverband)
• Het blijft lastig vrijwilligers te vinden
(met name bestuursfuncties en
(jeugd) trainers)
• De kosten en capaciteit van de
sporthal zijn niet optimaal
• De demografische ontwikkelingen
geven een zorg voor de aanwas van
nieuwe leden in de toekomst
• Behoefte aan een multifunctioneel
gebouw voor sporten die geen eigen
onderkomen hebben dan wel nog
niet vertegenwoordigd zijn in Annen
• Behoefte aan een gezamenlijke
promotie dag voor de verschillende
sporten in Annen
• Veel ‘eigen’ clubjes met betrekking
tot mountainbiken en wandelen
Bij de verschillende verenigingen leven
verschillende problemen. De capaciteit
van de sporthal is niet voldoende voor
alle verenigingen waarbij wel de kosten
jaarlijks toenemen. Door het tekort aan
capaciteit lijkt een groei van sporten
beperkt. Dit is voor de grotere
verenigingen een probleem.
De kleinere verenigingen hebben echter
te kampen met een terugloop van
leden. Dit ontstaat door het aanbod van
vele sporten in en om Annen. Ook de
individuele sporten nemen toe, onder
andere hardlopen en sportfietsen,
waardoor een aantal sporten minder
nieuwe aanwas krijgen. De vraag blijft
of dit ook te maken heeft met de
capaciteit van de sporthal en de
tijdstippen waarop de sporten worden
aangeboden.
Een probleem waar nagenoeg alle
verenigingen mee te maken hebben is
het vinden van vrijwilligers en/of
bestuursleden. Dus een ieder die zich
vrijwillig wil inzetten bij een vereniging is
van harte welkom!
Uit de ingevulde enquêtes blijkt dat
Annen een sportief dorp is. Ongeveer
80% doet actief aan sport, zowel in
verenigingsverband als individueel. De
meeste geven tevens aan dat er
voldoende aanbod is vanuit de
verenigingen. Er zullen altijd sporten zijn
die niet aangeboden worden maar voor

een dorp met de omvang van Annen is
het aanbod ruim voldoende. Daarbij zijn
de huidige sportverenigingen goed
betaalbaar (contributies e.d. goed in
balans).
Wat voor een wensen heeft sportend
Annen?
Uit het onderzoek blijkt dat de
verschillende individuele sporters graag
een uitvalbasis hebben. Kleedruimtes
en kantinefaciliteiten. Aangezien zij
vaak in kleinere groepen sporten zou
dat een uitkomst zijn. Ook de groepen
die gezamenlijk trainen (hardlopen,
dansen) zouden graag een
terrein/gebouw hebben waar ze dit
kunnen uitvoeren.
Daarnaast zou er een sportschool in
gevestigd kunnen worden. Veel
respondenten geven aan dat zij een
sportschool missen in Annen. Hier zal
echter een commerciële partij op
moeten inspringen om te onderzoeken
of er voldoende vraag is om de
exploitatie te kunnen realiseren.
Als laatste is de wens uitgesproken door
diverse mensen om de ijsbaan te
verharden. Dit is een sport die veel
mensen, jong en oud, zeer veel plezier
geeft. Een verharde baan zou het eerder
mogelijk maken om te schaatsen en
tevens kan deze wellicht zomers door
ander partijen gebruikt worden.
Als Commissie Dorpsbelangen gaan wij
inventariseren of er middelen
beschikbaar zijn voor een dergelijk
multifunctioneel gebouw en of er
daadwerkelijk voldoende animo voor is.
Gezien de demografische
ontwikkelingen van de komende jaren
zal het sporten in Annen een
attentiepunt blijven van Commissie
Dorpsbelangen. Sport is een van de
pijlers voor een leefbaar dorp.
Hou elkaar op de hoogte via de CD
Dat Annen en bruisend Brinkdorp is
weten alle Anneroelen.
Soms is het jammer dat niet iedereen
op de hoogte is van wat er allemaal
afspeelt in Annen. Om elkaar op de
hoogte te houden kan men kijken op de
website van Commissie Dorpsbelangen
www.annen-info.nl. Via deze site kun je
je aanmelden voor het digitale
Mededelingenblad. En een paar keer
per jaar komt het Oeleneis uit.
Om de kalender van Annen compleet te
houden hebben we jullie hulp nodig!
Je kunt voor de 1e van de maand info
opsturen voor het Mededelingenblad.
Of we plaatsen info op de kalender van
www.annen-info.nl
Als het interessant is voor een grote
groep Anneroelen komt het op de home
pagina van www.annen-info.nl

Het gele papier, het Oeleneis, komt
altijd een paar weken voor een
evenement van de CD uit, 4 x per jaar.
Ongeveer 2 weken voor de Sport & Spel
week, in de zomer en voor de Kerstfair.
Verder in januari i.v.m. de oud papier
kalender.
Het Oeleneis heeft beperkte ruimte,
internet heeft "onbeperkt" ruimte. Stuur
je informatie ruim van te voren naar:
info@annen-info.nl zo houden we elkaar
op de hoogte van de vele activiteiten in
Annen.
Of Twitter mee via #annen dat zie je ook
terug op www.annen-info.nl
Ook als je als bedrijf iets nieuws te
melden hebt en je bent sponsor van de
CD, geef het door en we plaatsen het in
het Mededelingenblad. Zo kunnen we
wat terug doen voor jullie bijdrage!

Wat is er binnenkort te doen in Annen?
Tweede editie Rock Op Brink!
29 augustus is de tweede editie en het
bestuur is inmiddels alweer druk met de
organisatie.
Omdat we ook regionaal talent een
kans willen bieden hebben we 14
februari een battle gehouden waar een
vijftal bands uit de regio het tegen
elkaar opnamen waarbij het publiek als
jury fungeerde.
De band The Gunshow kwam als
winnaar naar voren en zal 29 augustus
de tweede editie aftrappen. Daarna
krijgen we Afterpartees, Bintangs, The
Miseries (Tim Knol), Paceshifters en
Vanderbuyst op het podium.
John Coffey zal het festival afsluiten,
deze band uit Utrecht ging onlangs
wereldwijd het internet over omdat
zanger David Achter De Molen tijdens
Pinkpop een beker bier ving en
leegdronk die hem vanuit het publiek
werd toegegooid.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.rockopbrink.nl, bij de Alldro en
Slijterij Pinotage,
Koop je je tickets in de voorverkoop dan
betaal je €20,= en aan de kassa is dat
€27,50.
Meer informatie: www.rockopbrink.nl
We hebben er weer enorm veel zin in,
graag tot 29 augustus!
Queens Grass grasbaanraces
Zondag 27 september de 12e editie
van dit spektakel, bij ons op de Brink!
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.
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 voorbereidingen door deze vele
vrijwilligers zijn weer in volle gang om
ervoor te zorgen, dat het publiek ook dit
jaar weer het nodige spektakel te zien
zal krijgen op de Brink in Annen.
Net als afgelopen jaren zal er in de
verschillende jeugdklassen worden
gestreden om de punten voor het
Nederlands Kampioenschap. Terug van
weg geweest de Power Girls. Wie
herinnert zich niet de geweldige
ontknoping enkele jaren geleden tussen
de beide dames Harriët Zwiers en
Jessica Elsinga? In een beslissende runoff slaagde Harriët er toen in om
Nederlands kampioen in deze klasse te
worden.
Ook in 2015 komen de zijspannen weer
aan de start. Hierbij zal de strijd gaan
tussen een aantal Engelse en
Nederlandse combinaties. Afgelopen
jaar werd andermaal bewezen, dat deze
klasse toch wel voor het nodige
spektakel zorgt. Dat laatste gebeurt
zeker ook door de deelnemers van de
ST-1 en ST-2 klasse. De complete
Nederlandse top heeft aangegeven
dolgraag weer naar Annen te komen. Zij
rijden net als afgelopen jaren een open
wedstrijd en dat levert altijd hele
spannende en spectaculaire races op.
Natuurlijk komen ook de jongens uit
Annen en omgeving weer aan de start
om onderling uit te maken wie zich voor
minimaal 1 jaar de kampioen van
Annen mag noemen.
Tenslotte is het bestuur van MC Annen
heel erg 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), good-old Sjoerd
Rozenberg en Nick Lourens komt
Jannick naar Annen om een demo te
verzorgen.
We zien u graag op zondag 27
september op de Brink!
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.
Oud papier ophalen CD met S&S ploeg
Zaterdag 26/9, 7/11 en 12/12
(in plaats van 19/12) om 9.00 uur.
Oud ijzer ophalen t.b.v. Harleydag
3/10, 28/11
Telefoonnummer: 06-393 77 295 of
info@harleydagannen.nl

Kalender Bruisend Annen

Meer info via www.annen-info.nl
• 23 aug. 6 sept, Brinkmarkten
• 29 augustus Rock op Brink
• 29 aug. t/m 6 sept. Tennistoernooi
TC Annen
• 12 en 13 september Rabo
Paardenconcours
• 27 september Queens Grass
Grasbaanrace Mc Annen
• 3 oktober (afscheid) feestavond
Mannen van Annen
• 3 en 4 okt. Najaars en
pompoenenfair
• 12 december Kerstfair
Heb je informatie dat je wilt delen met
andere Anneroelen stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl Kijk ook eens op:
www.annen-info.nl Schrijf je hier in
voor het digitale Mededelingenblad, en
volg de CD via facebook
commissiedorpsbelangen.annen
Twitter mee via:
twitter.com #Annen

