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VOORWOORD
Beste Anneroelen,
Allereerst wil ik de inwoners uit
Annen, de brandweer en een
jeugdelftal van de voetbalvereniging hartelijk bedanken voor
hun hulp op de landelijke
schoonmaakdag van 10 maart jl..
Er is zo’n 400 kg afval uit Annen
afgevoerd. Volgend jaar zeker
voor herhaling vatbaar.
De Revue ‘Het komt zoals het
komt’ heeft over drie avonden
meer dan 1000 bezoekers
getrokken, waardoor ‘onze kanjers
uit het dorp’ en de Commissie
Dorpsbelangen zeer tevreden
kunnen terugkijken op een
geslaagd evenement.
Nog een paar dagen en dan gaat
de 41e Sport- en Spelweek van
start. Dit jaar is net als bij de
gemeente Aa en Hunze het thema:
Olympische Spelen. De CD,
ploegleiding, (digi-) pers, Radio Aa
en Hunze, vele vrijwilligers in de
wijken, deelnemers en inwoners
van Annen zijn al druk met de
voorbereidingen bezig. Bij de
schildersbedrijven zijn de kleuren
geel, groen, zwart, blauw en rood
hot! Het programma vraagt ook
dit jaar weer om vele kinderen en
volwassenen die de sportieve strijd
weer aangaan. Ik hoop vele
Anneroelen te treffen in de week
van 14 tot en met 19 mei 2012!
Ineke Wijnholds
Voorzitter
TROUWEN IN DE KOEPEL
Na vragen vanuit het dorp heeft
Commissie Dorpsbelangen aan
gemeente Aa en Hunze
toestemming gegeven om de
muziekkoepel op de Brink aan te
wijzen als trouwlocatie.
Dus kan het “JA woord” nu ook
vanuit de Koepel gegeven worden!

Om te voorkomen dat de Koepel
nu net op de belangrijkste dag uit
uw leven bezet is, kunt u de
Koepel beter even reserveren.
Wilt u trouwen vanuit de Koepel,
neem dan contact op met
info@annen-info.nl
SPORT & SPEL WEEK!
De belangrijkste week van het jaar
voor vele Anneroelen staat weer
voor de deur, de Sport- &
Spelweek! Van 14 tot en met 19
mei. Het is de week om uw buurt
te leren kennen. De organisatie is
in de vertrouwde handen van
Commissie Dorpsbelangen. Op
elk adres in Annen wordt vooraf
het gele S&S programmaboekje
bezorgd en tijdens de week wordt
u elke dag op de hoogte gehouden
via de huis aan huis bezorgde
bulletins.
De week wordt mogelijk
gemaakt door de opbrengsten
van het oude papier en door
steun van vele sponsoren.
Waarvoor hartelijk dank!
Ploeg Wijnbergen, Ploeg Veltink
Ploeg Kuipers, Ploeg de Jong
Ploeg Arends, Ploeg Greving, heel
veel succes en plezier gewenst.
Kijk voor meer informatie op
www.sportenspelweek.nl
HELP LEVENS REDDEN!
Elke week worden 300
Nederlanders buiten het
ziekenhuis getroffen door een
circulatiestilstand van het hart. Op
dit moment overleeft maar 5 tot
10% van deze slachtoffers. Een
snelle alarmering, reanimatie en
defibrillatie binnen 6 minuten
geeft slachtoffers betere
overlevingskansen en dus weer een
toekomst.
Defibrillatie met een
Automatische Externe
Defibrillator (ook wel AED's
genoemd) kunnen levens redden!
Burgerhulpverleners in Annen
In Drenthe lopen vele honderden
AED-bedienaars rond, die
gekoppeld zijn aan vele tientallen
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AED's. Er is echter één probleem:
vrijwel niemand kent ze of weet
waar zich een AED bevindt. Zo is
het ook in Annen.
Het zou geweldig zijn wanneer in
Annen de locatie van de AED’s en
bijbehorende hulpverleners waren
aangemeld bij de zogenoemde
AED-Locator. Het doel is om de
reanimatie te laten starten binnen
6 minuten.
Hoe gaat dat in zijn werk?
-Iemand doet een melding van
een hartstilstand via 112
-De meldkamer stuurt de
ambulance hulpverlening naar
het adres en met één druk op de
knop wordt ook de AED-Locator
geactiveerd
-De AED-Locator roept
automatisch via een SMS
burgerhulpverleners op voor
directe reanimatie
-Tegelijkertijd worden de
burgerhulpverleners op dezelfde
manier opgeroepen om het AED
apparaat te halen en naar de
betreffende locatie te gaan
-Binnen zes minuten kan de
reanimatie worden gestart en de
AED ingezet worden.
GEZOCHT IN ANNEN!
In Annen zijn al enkele AED ’s en
er wordt samen met de Rabobank
gekeken of dit aantal nog
uitgebreid kan worden.

Commissie Dorpsbelangen is
opzoek naar mensen met een
AED diploma en Anneroelen
die bereid zijn een AED
diploma te halen. Ook zijn we
op zoek naar mensen die in
Annen een actief AED netwerk
op willen richten.
Aanmelden kan via:
info@annen-info.nl
Op de site
www.hartveiligdrenthe.nl kunt u
meer informatie lezen.

LENEN/HUREN
MATERIALEN
Zoals wellicht bekend, beschikt
Commissie Dorpsbelangen over
een ruime hoeveelheid materialen,
die verenigingen kunnen lenen of
huren.
Voorbeelden van materialen:
ballen, emmers, vaten, hoepels,
palen, pionnen, touwen,
decoratiestukken, etc. Tevens 2
aanhangwagens (2-assig).
Mobiele toiletwagen is te huur
voor verenigingen / buurten en
particulieren in Annen. Tevens te
huur voor commerciële
instellingen zowel binnen als
buiten Annen
Kuipsteekspel: Verenigingen,
buurten binnen Annen: gratis.
Commerciële instellingen zowel
binnen als buiten Annen kunnen
het huren.
Geluidsinstallatie: Verenigingen
binnen Annen kunnen dit gratis
lenen. Verder wordt de installatie
niet verhuurd/uitgeleend.
Aan de verhuur zijn enkele
voorwaarden verbonden, die wij u
graag vertellen.
Meer info: klik op de uil van de
CD www.annen-info.nl
RADIO AA & HUNZE
Ook tijdens de S&S week! Via de
Fm te ontvangen op 105.6. De
kabelfrequentie wordt 101.0.
www.radioaaenhunze.nl
Als vrijwilliger bij de radio? Mail
bestuur@radioaaenhunze.nl of bel
0619024843
Het telefoonnummer van de
studio is 0592-749009
Bezoekadres is Spijkerboorsdijk 3d
(Achter de brandweer)
KALENDER
Brinkmarkten
20 Mei, 3, 17 Juni, 1,15, 29 Juli, 12
Augustus. 10.00 – 17.00 uur.

Oud papier ophalen
4 juni 18.15 uur (ploeg Veltink)
9 juli 18.15 uur (ploeg Wijnbergen)
20 aug. 18.15 uur (ploeg Arends
Hunzerun Annen
12 mei. Een hardloopevenement
met een kabouter- en jeugdloop en
afstanden van 4 mijl en 10km in
Annen. www.hunzerun.nl
Snorkelcursus
23 mei. Reddingsbrigade de
Borgflippers biedt een cursus
snorkelen aan voor jeugdige
zwemmers.
Avond4daagse
5 t/m 8 juni. Afstanden 5 en 10
kilometer. Meer informatie
www.vriendenvanoranje.nl
Vocaal Festival Annen
9 juni. Op 12 podia zullen 48
koren met 1753 deelnemers
optreden. Meer info:
www.vocaalfestivalannen.nl
Rabobank Acht van Annen
wielerronde
13 juni. www.annen-info.nl
Harleydag Annen
24 juni op de Brink. De zondag
voor de TT zullen vele (motor)
liefhebbers zich weer kunnen
vergapen aan prachtige motoren.
www.harleydagannen.nl Er zal
weer een zeer gevarieerd,
spectaculair programma worden
samengesteld met dit jaar als goed
doel: De stichting MS-Anders. Deze
stichting maakt zich sterk voor een
betere kwaliteit van leven van
patiënten met Multiple Sclerose.
www.geef.nl/harleydag2012
Open dag paardensport en
buitenfair
8 juli. Manege de Barrage(bij de
ijsbaan) www.brinkruiters.nl
Rabo Olympisch
Jeugdwedstrijd wielrennen
28 juli. Met daarbij dikke banden
wedstrijden voor de jeugd van Aa
en Hunze.
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Brinkfestijn
31 augustus 1 en 2 september
Commissie Dorpsbelangen zorgt
weer voor een geweldig weekeinde
en feestavond. Zet dit vast in uw
agenda, u mag het niet missen!
Meer info volgt op:
www.annen-info.nl
Paarden en pony spring- en
dressuur wedstrijden
8 en 9 sept. Aa en Hunze Cup. Op
de Brink www.aaenhunzecup.nl
Annen Open Dart toernooi
15 september in de feesttent op
de Brink. www.annen-open.nl
MC Annen Grasbaanrace
16 september op de Brink.
Jammer genoeg was verleden jaar
het weer de grote spelbreker. Dit
jaar belooft de Queens Grass
grasbaanrace weer een waar
spektakel te worden.
www.mcannen.nl
Iedere 2e maandag van de
maand koffieochtend.
14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus
10 september in het Sportcafé van
9.30 - 11.30 uur.
Oud ijzer ophalen
2 juni, 1 september
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
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

