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Beste Anneroelen,
De Sport- en Spelweek 2012 heeft weer
vele inwoners getrokken om mee te
doen, mee te helpen en/of te
supporteren. Het is geweldig om hierbij
de saamhorigheid van ons dorp te zien
en te horen. De voorbereidingen voor
het Brinkfestijn van 31 augustus tot en
met 2 september 2012 zijn in volle
gang. Een gevarieerd programma zal
weer worden gepresenteerd. Houdt
hiervoor de site www.annen-info.nl in de
gaten.
De behoefte aan sociale woningbouw
voor starters krijgt veel aandacht van de
Commissie Dorpsbelangen Annen. Het
project voor starters welke in de
gemeente Noordenveld loopt, wordt
gebruikt als voorbeeld
(www.starterswoningennoordenveld.nl).
Tesamen met de vaste groep starters
uit Annen, wordt gekeken of iets
dergelijks ook voor Annen opgestart kan
worden. Tegelijkertijd monitoren wij de
ontwikkelingen bij de woningvoorraad
van woningstichting Woonborg.
De aanpak van het voorterrein van het
winkelcentrum D’Anloop in Annen staat
op de agenda van de gemeente en
wordt op 4 juli door de gemeenteraad
behandeld.
De organisatie voor het samenbrengen
van de benodigde financiële middelen
voor de waterglijbaan staat niet stil.
Realisatie wordt volgend zwemseizoen
verwacht.
Ik wens u een prachtige zomer toe!
Ineke Wijnholds Voorzitter
HEB JE EEN GELDIG AED DIPLOMA?
Meld je aan als Burgerhulpverlener en
help levens te redden in Annen!
Naar aanleiding van de oproep van
Commissie Dorpsbelangen om
Burgerhulpverlener te worden in Annen
hebben 47 Anneroelen zich aangemeld!
Geweldig dat al deze mensen zich in
willen zetten bij een reanimatie melding
via 112. Hoe sneller je een reanimatie
start, des te meer kans heeft het
slachtoffer om te overleven.
Binnen deze groep vrijwilligers zal een
werkgroep gevormd worden onder
leiding van Jan Berends (Coördinator
Hartveilig Drenthe) Deze werkgroep
gaat onder andere uitzoeken waar in
Annen AED’s zouden moeten komen te

hangen, die ingezet kunnen worden bij
een reanimatie.
Heb je al een geldig AED diploma meld
je dan nu aan bij de AED locator. Indien
er dan een reanimatie melding is in
Annen krijg je een SMS-je via de AED
locator en je kunt dan direct ingezet
worden bij een reanimatie! Zie voor
meer info: www.hartveiligdrenthe.nl
GRATIS QUEENSGRASS GRASBAANRACE
Op 16 september kan het publiek dit
jaar weer GRATIS gaan genieten van
spannende grasbaanraces om het
Nederlands kampioenschap. Tevens
wordt deze dag de spectaculaire
Shorttrack en Zijspanklasse verreden.
Het is nog niet bekend of de uit Annen
afkomstige, Nederlandse en Europese
kampioenen, broer en zus Matthijssen
mee doen. William, raakte tijdens een
zijspanrace in Duitsland behoorlijk
gewond.
De Regio klasse, met rijders uit Annen
en omliggende dorpen, is ook altijd een
publiekstrekker. Dit jaar wordt er ook
een nostalgische Kreidler klasse
verreden. Voor het eerst in Annen: de
Power Girl klasse voor stoere meiden
vanaf 16 jaar. Deze dames zullen laten
zien dat grasbaanrace niet alleen een
mannensport is! Het is geweldig dat het
bestuur van MC Annen met behulp van
vele sponsoren, vrijwilligers en
Klinkhamer Catering elk jaar weer lukt
om zo’n uniek gratis motorsport
evenement te organiseren. Men rekent
dan ook dit jaar, voor de 9e keer, op
heel veel deelnemers en uitzinnig
publiek. Voor meer informatie:
www.mcannen.nl
TE KOOP DVD PLAYBACKSHOW
De prachtige DVD van de playbackshow
is voor maar €10 te krijgen bij de Alldro.
De DVD van vorig jaar is ook nog
verkrijgbaar, dan even bellen met
Dianne 0612409746 . Af te halen aan
de Kerkakkers 38a
KALENDER
Brinkmarkten
15, 29 Juli,12 Aug. 10.00 tot 17.00 uur.
Oud papier ophalen
20 aug. 18.15 uur (mmv ploeg Arends)
22 sept. 9.15 uur (mmv ploeg Greving)
27 okt. 9.15 uur (mmv ploeg Kuipers)
Oud ijzer ophalen
1 sept. en 27 okt.
T.b.v. de Harleydag Annen. Ook
tussendoor kan het opgehaald worden

en in overleg kan er ook een container
geplaatst worden.
Tel. 06-39377295 en/of mailadres:
info@harleydagannen.nl
Rabobank Olympische Aa en Hunze
jeugdwedstrijd
Op 28 juli worden er voor het eerst in
Annen, de Rabobank Olympische
Jeugdwedstrijd ( KNWU ) met daarbij
dikke banden wedstrijden voor de jeugd
van Aa en Hunze verreden. De
start/finish is bij het grasveld hoek
Middenweg /Voetakkers. Aanvang 9.30
uur www.achtvanannen.nl
Paarden en pony spring- en dressuur
wedstrijden om de Aa en Hunze Cup.
Op 8 en 9 september op de Brink.
Dit is een initiatief van zes
rijverenigingen uit de gemeente Aa en
Hunze, waaronder de Brinkruiters uit
Annen. www.aaenhunzecup.nl
Annen Open Dart toernooi
15 september in de feesttent op de
Brink. De hoofdprijs is 1000 euro!
Opgave via: www.annenopen.nl
Koffieochtend in Ons Dorpshuis
Iedere tweede maandag van de maand
zijn alle inwoners van Annen van harte
welkom om, onder het genot van een
kopje koffie of thee, gezellig en
ongedwongen met dorpsgenoten bij te
praten, krantje te lezen, een spelletje te
doen of kennis te maken met nieuwe
mensen. De koffieochtenden vinden
plaats in het sportcafé van het
dorpshuis. Het begint om 9.30 en duurt
tot 11.30 uur. 9 juli is er weer een
koffieochtend. Voor meer informatie
over de maand augustus kunt u contact
opnemen met Stichting Welzijn Aa en
Hunze, tel 0592-245924 of kijk op de
site van Ons Dorpshuis:
www.dorpshuisannen.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 de laatste nieuwtjes in je
mailbox.
Heb je informatie dat je wilt delen met
andere Anneroelen via de annen-info
site, het Mededelingenblad of het
Oeleneis, stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl

Z.O.Z.
BRINKFESTIJN!

31 augustus en 1, 2 september 2012
Het eerste weekend van September staat het bruisend brinkdorp Annen in het teken van het Brinkfestijn. Het lijkt wel alsof er in
Annen altijd wat te doen is? Nou, dat is ook zo. Annen is met recht een bruisend dorp. Commissie Dorpsbelangen en
Klinkhamer Catering zullen er samen voor zorgen dat dit festijn, dit spektakel, ook dit jaar weer een groot succes wordt.
Wat staat u deze dagen te wachten? Het programma ziet er als volgt uit:
VRIJDAGAVOND 31 AUGUSTUS
20.00 uur
Modeshow. Feesttent open om 19.00 uur
De rode loper wordt uitgerold voor de mannequins uit Annen. Kinderen, jeugd, volwassenen zullen op de catwalk
uiteenlopende kapsels en kleding showen. Sportief, netjes en alledaagse kleding maar ook lingerie zal geshowd worden.
Dat is wel lef hebben, je zelf showen voor je eigen dorpsgenoten!
Met medewerking van: Cheapy Jeans & casuals, Kapsalon Piening, Il Sogno Hairstyling, Ruchti schoenmode en
sportshop, Kuipers mode, Infinity Womenswear, Indigo Bodywear, Ina Damming instituut voor huidverzorging.
Aankleding Catwalk: Tuinwinkel Klinkers.
Entree: €5,- t/m 12 jaar € 2,50 dit is inclusief een consumptie met wat lekkers en een gratis geschenktasje!
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
13.00 uur
Brinkvolleybaltoernooi
13.00 uur
Boardingvoetbal , met een opblaasbaar voetbalveld!
Geoefende en minder geoefende volleyballers en voetballers kunnen zich per team opgeven voor 15 augustus via
martinkamping@hotmail.com. Een voetbalteam bestaat uit vijf personen (vier in het veld) en een volleybalteam uit zes
personen. Kijk op www.annen-info.nl voor meer informatie.
Er zijn leuke prijzen te winnen! Niet alleen leuk om te doen maar ook om naar te kijken.
13.00 uur
Springkussens
14.00 uur
Schijt je Rijk
Waar zal de koe schijten? Gezamenlijk weer gezellig kijken naar de kont van de koe. Schijt de koe op “jouw stukje brink”
dan win je ook nog eens 450 euro!
Verkoop loten Schijt je Rijk 25 augustus in Winkelcentrum d ‘Anloop van 9.30 tot ongeveer 15.30 uur en tijdens het
Brinkfestijn op de Brink. De opbrengst gaat naar de Vrouwen van Nu t.b.v. het 80 jarig bestaan van hun vereniging.
20.30 - 02.00 uur HET GOED /FOUT EN EEN BEETJE STOUT FEEST! (tent open vanaf 20.00 uur)
Dit feest is in goede handen van Klinkhamer Catering. Met hen kun je wel een feestje bouwen!
Entree in de voorverkoop € 10,-. Bij de tent € 12,-.
Muziek: Kim Stolker & Band (2de finalist Popstars) met daarnaast diverse spectaculaire verrassingsacts en een speciale
guest!
Radio Aa en Hunze zal daarnaast ook zorgen voor de muzikale omlijsting van dit spetterende feest
Verder komt er nog een leuke actie in samenwerking met het winkelcentrum D’ Anloop, daarover volgt later meer
informatie via een flyer die te zijner tijd huis-aan-huis bezorgd gaat worden.
Meer informatie en verkoopadressen op www.klinkhamercatering.nl en bij de Alldro.
ZONDAG 2 SEPTEMBER
12.00 uur
Oldtimer vrachtauto’s (zie voor info www.vvvnn.nl)
14.00 uur
Schapen drijven
Een prachtig gezicht hoe de herder met zijn hond de schapen onder controle heeft!
13.00-16.00 uur Carving
De Nederlands kampioen Sander Boom zal met zijn motorzaag laten zien dat hij prachtige kunstwerken kan zagen uit een
boom. Deze kunstwerken zal hij ook te koop aanbieden. Meer info: www.boomwoodcarving.nl

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

Z.O.Z. Oeleneis

