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Kiezen
Beste Anneroelen,
Het begin van 2014 heeft in het teken
gestaan van kiezen. De eerste keuze
was van Andre Niewijk. Sinds 2008
maakte Andre deel uit van de CD waar
hij zeer goed werk heeft gedaan in de
PR Commissie (website) en bij Beheer
en Verhuur. Na 8 jaar vond Andre het
tijd om deze werkzaamheden over te
dragen. Gelukkig heeft Alie Oosterman
ervoor gekozen om ja te zeggen en gaat
zij de CD versterken.
De jaarvergadering van de CD in
februari is door redelijk veel mensen
bezocht. Tijdens de jaarvergadering
hebben wij onze keuzes van 2013
toegelicht en hebben de subcommissies
kort verslag gedaan van de activiteiten
in 2013. Het jaarverslag kunt u nalezen
op www.annen-info.nl
De belangrijkste keuzes zijn gemaakt op
19 maart. De gemeentelijke
verkiezingen hebben ons een nieuwe
gemeenteraad gegeven.
Gemeentebelangen is de grootste partij
geworden. Wij hopen dat zij de
komende raadsperiode de leefbaarheid
van Annen zullen waarborgen en als CD
kijken we weer uit naar een goede
samenwerking.
Op 22 maart hebben vele vrijwilligers de
keuze gemaakt om Annen wat schoner
te maken. Klussen bij het dierenparkje,
het Holthuys en SKID.
Het schoonmaken van naamborden en
zwerfvuil opruimen samen met de
Brandweer heeft weer vele zakken vuil
opgeleverd. Ik wil dan ook alle helpers
bedanken dat zij gekozen hebben om te
“doen”.
26 mei start de sport- en spelweek.
Ik hoop dat we er dan met z’n allen voor
kiezen om er een sportieve strijd van te
maken als wijken tegen elkaar en
daarnaast kiezen voor veel gezelligheid
als Anneroelen samen.
Ype Tol, voorzitter Commissie Dorpsbelangen
Sport en spelweek
Nog maar een paar weken en dan is
het weer zover. Dit jaar is de sport- en
spelweek voor de 43ste keer. Annen
maakt zich weer klaar voor de strijd. De
voorbereidingen door de ploegen is in
volle gang. Ook de pers, radio sport- en
spel en sport- en spel commissie zijn
hier weer druk mee bezig. Het
programma is nagenoeg hetzelfde als

vorig jaar. Echter 1 onderdeel is weer
terug van weg geweest namelijk het
bridgen. Maandagavond wordt er weer
bridge gespeeld in de Grutter.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal
wijzigingen in de ploegleiding, pers etc.
Voor meer details wordt verwezen naar
het programmaboekje. Deze info is ook
te vinden op onze website:
www.sportenspelweek.nl

Houd u er rekening mee dat er dit jaar
scherpe controle is op het alcohol
gebruik! De regels voor alcohol zijn
landelijk aangepast en hier moeten we
ons in Annen ook aan houden.
Aan jongeren onder de 18 jaar mag
geen alcohol verkocht worden. Bij twijfel
zal er gevraagd worden om officiële
legitimatiebewijs, zorg dat je het bij je
hebt. Er zullen bandjes uitgedeeld
worden voor controle op alcohol gebruik
tijdens de gehele week en in alle horeca
gelegenheden.
We wensen iedereen een sportieve,
zonovergoten en gezellige week
namens de Sport- en Spel commissie
van Commissie Dorpsbelangen.
Sportvisie Annen 2014-2019
Sport draagt bij aan een leefbaar dorp
waar je plezierig kunt wonen en waar
mensen elkaar ontmoeten. Aangezien
sport voor iedereen toegankelijk moet
zijn en het aanbod zowel kwalitatief als
kwantitatief voldoende moet zijn, is
Commissie Dorpsbelangen samen met
de sportverenigingen eind 2013 gestart
met het maken van een Sportvisie.
Gelijktijdig met deze Oeleneis ontvangt
u een enquête. Aan de hand van de
uitkomsten van deze enquête zullen we
kijken hoeveel procent van de
Anneroelen sport en/of een ieder de
mogelijkheden heeft om te sporten
(aanbod en kosten). Samen met de
Gemeente zullen we vervolgens
proberen te komen tot een Sport
beleidsplan voor Annen.
U krijgt de enquête op papier in de
brievenbus en tevens zal deze online
beschikbaar zijn via de site:
sportvisie.annen-info.nl. Hoe meer
mensen de enquête invullen des te
beter kunnen we de Sportvisie gericht
op Annen schrijven. De papieren versie
zullen wij donderdagavond 5 juni huis
aan huis ophalen samen met
vrijwilligers van de sportverenigingen.
Mochten we u deze dag niet thuis
treffen dan kan de enquête tot en met 7
juni ingeleverd worden bij het Sportcafé
(sporthal) of de COOP.
Starterswoningen in Annen
Momenteel zijn er diverse
ontwikkelingen in Annen met betrekking
tot starterswoningen. Aangezien er

meerdere initiatieven zijn wilde de
gemeente graag overleg hebben met
Commissie Dorpsbelangen. Gezien de
prijsstelling van de woningen heeft de
CD er op aan gedrongen om wel verder
te gaan met de ontwikkeling van “de
volkstuintjes”, aangezien hier naar alle
waarschijnlijkheid gebouwd kan worden
voor een “redelijke” prijs. In het gesprek
heeft de gemeente aangegeven om
deze grondexploitatie verder uit te
werken. Helaas vergt alles meer tijd dan
gehoopt maar we verwachten dat de
gemeente binnenkort met een plan zal
komen. De starters worden van de
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Reünie de Eshoek, de school van Annen
198 jaar geleden werd de eerste school
in Annen gebouwd. 200 jaar later willen
we dit vieren met een reünie op 28 mei
2016. Op verzoek van de historische
vereniging “Toen” is een commissie aan
de slag met de organisatie. Deze
commissie bestaat uit Trijnie Schuiling,
Marchien Boelens, Roelie Stiekema,
Henk Boelens, Rabbe Vedder, Ep de
Jonge, Rianne Wijnholds, Roelie
Reinders en Kiki Anninga.
Heeft u een idee, weet u iets wat leuk of
nuttig kan zijn voor de organisatie, geef
dit dan door aan een van de
commissieleden.
Dansgroep zoekt leden!
Dansgroep De Oudere Jeugd is in mei
40 jaar oud en is op zoek naar 'nieuwe
leden om de groep te laten
voortbestaan. Begonnen op 15 mei
1974 als volksdansgroep met
Internationale dansen, is de Anner
dansgroep grotendeels overgegaan op
Amerikaans country - linedans. De
dansgroep is steeds kleiner geworden
en nu zijn wij naarstig op zoek naar
nieuwe 50 plussers. De groep danst op
woensdag 1x per 14 dagen in Ons
Dorpshuis van 14.00 - 15.30 uur. Kom
gerust eens kennismaken op 14 mei.
Meer info bij Truus de Jong, tel 05922271500.
Aankondiging: Oostermoer Annen 2015
Volgend jaar in week 29 (13 t/ m 19
juli) vindt de Oostermoerweek plaats in
Annen. Het Dagelijks Bestuur is reeds
samengesteld en enthousiast begonnen
met het samenstellen van de
commissies. Het programma en andere
informatie volgt als er meer bekend is.
Wil je er zeker bij zijn? Zet het dan
alvast in de agenda en pas je vakantie
erop aan!
Namens het Dagelijks Bestuur:
Klaas Behling (voorzitter) Mariska Witte
(secretaris) en Cor Tiessen (penningmeester).

Welkom in Annen
Om u van harte welkom te heten en
kennis te laten maken met de
verschillende ondernemers heeft de
ondernemersvereniging Anno voor
nieuwe inwoners van Annen een leuke
attentie klaar liggen. Bent u nieuw
komen wonen in het dorp dan kunt u
zich per mail aanmelden voor een
welkomstpakket;
info@slijterijpinotage.nl
Wij heten u van harte welkom en hopen
u binnenkort te mogen begroeten!

Kalender:
Oud papier ophalen
Maandag 12 mei, 23 juni, 4 aug. en 8
sept. om 18.15 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 10 mei, 7 juni, 9 augustus
ijzer ophalen telefoonnummer: 0639377295 of info@harleydagannen.nl
Koffie Ochtend
Iedere tweede maandag van de maand.
12 mei, 14 juli, 11 aug. 9.30-11.30 uur
in Ons Dorpshuis. De koffie is gratis!
Brinkmarkten
18 mei, 1 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10
en 24 augustus
Info: www.marktbezoeken.nl
Lenteconcert Drenthina 18 mei
In de Magnuskerk te Anloo 15.00 uur,
welkom vanaf 14.30 uur toegang vrij.
Veilig op de E-bike dag 20 mei
Op dinsdag 20 mei vindt de ‘veilig op de
E-bike dag voor senioren plaats in het
Dorpshuis. Deze dag duurt van 9.00 tot
14.30 uur inclusief lunch.
Deelnemers komen met hun eigen fiets
naar deze dag, en kunnen fietsen
uitproberen. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden bij het Sportcafé, of bij
Edubike: 06-43458620 Of door een
mail te sturen naar
edubike2013@gmail.com (o.v.v.
aanmelding E-bike dag, plaats en
datum). Deelname kost € 10,00 en is
op eigen risico. Er zijn maximaal 25
plaatsen beschikbaar.
Vocaal Festival zaterdag 14 juni
Een dag vol zangplezier voor
deelnemers en bezoekers. Vele Koren
en orkesten met 1500
deelnemers zullen weer te zien en te
beluisteren zijn op 10 podia. Ook
kinderen zingen op het festival, de
Swingkids! Opnieuw zal het mogelijk

zijn om workshops bij te wonen
en het samen zingen met een Symfonie
Orkest behoort weer tot een uitdaging.
Het festival wordt afgesloten met een
spectaculair optreden:
De Festival Proms Annen. Meer info:
www.vocaalfestivalannen.nl
Wielrennen 11 juni en 26 juli
Woensdag 11 juni gaat de 24e Acht van
Annen om 19.00 uur start.
Zaterdag 26 juli 3e jeugdwielerronden.
Vanaf 9.30 – 17.00 uur. De toegang is
voor beide evenementen gratis!
Avond4daagse 10 t/m 13 juni.
Start vanaf De Brink 10 km. 18:00 uur,
5 km. 18:15 uur. I.v.m. het WK starten
we vrijdag de 13e een half uur eerder,
dus 10 km. om 17:30 en 5 km. 17:45
uur. Ook nodigen we iedereen uit om
vrijdag de 13e in voetbaltenue of
oranje/rood/wit/blauw de route te
lopen.
Autocross zondag 15 juni
Op Nijedijk 3 zijn zondag 15 juni vanaf
12.00 uur autocross wedstrijden.
Met onder andere de volgende klassen:
regio-, standaard-, kevers-, junioren- en
de op stap klasse. Meer info:
www.autosportnoord.nl
De Hunzerun zaterdag 21 juni.
Een prachtig parcours van 10 kilometer
en 5 kilometer (deels verhard, deels
onverhard) en met een schitterende
start-lokatie: zwembad De Borghoorns.
Dit jaar is er ook weer een
kabouterloop. De kinderen uit groep 1
en 2 kunnen een rondje lopen van
500m. Deze start is om 14.30 uur.
Aansluitend de start van de Jeugdloop.
Kinderen van groep 3 t/m 5 lopen 900
m. Kinderen van groep 6 t/m 8 lopen
1800 m. Starttijden: 10 kilometer
(wedstrijdloop) en 5 kilometer 15.30
uur. Kijk voor meer informatie op
www.aaenhunzekidsrun.nl
Inschrijven voor de Hunzerun kan via
www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 21
juni voor het zwembad "de Borghoorns"
Harleydag Annen zondag 22 juni
Harley’s in alle groottes, kleuren en
types! Hiermee wordt Annen ieder jaar
bevolkt op de zondag voor de TT. Als je
in Annen woont, kun je bijna niet
ontkomen aan dat unieke geluid, de
machtige sound van excentrieke
Harley’s. Ook worden er diverse andere
activiteiten georganiseerd, zoals diverse
Amerikaanse stands, Live muziek,
mooiste Harley-verkiezing, een
horecaplein, iets leuks voor de
kinderen, enz. Als klap op de vuurpijl zal
die dag een “Most Loud Pipes Contest”
worden gehouden, dus welke Harley

perst de meeste decibels uit zijn
machine! De Harleydag: zondag 22 juni
van 12.00 uur tot 18.00 uur. Alle
Harley’s zullen vanaf De Wolden de
Brink oprijden, dus zorg dat je op tijd
bent om getuige te kunnen zijn van al
dit moois. Voor meer informatie kun je
altijd even kijken op:
www.harleydagannen.nl
Mannen van Annen zondag 13 juli
Combinerace team rijd een wedstrijd in
Yde de Punt. www.mannenvanannen.nl
Rock op Brink zaterdag 30 augustus
Een nieuw evenement in Annen, op
deze dag treden acht bands en twee
dj’s op! Houd je van de meezingers en
de show van Queen, dan is QueenMania
het neusje van de zalm. Houd je van
hard en snel, dan is Peter Pan
Speedrock zekers iets voor jou. Lokale
helden? We hebben Dudettes.
Nostalgie? Dat is de New Adventures.
En dan hebben we ook nog At The Juke
Joint, een package met drie talentvolle
bands. Black Bottle Riot, Shaking
Godspeed en Texas Radio, dit zie je in
Drenthe alleen in Annen. En dan doen
we del-Toros er ook nog bij. 's Middags
draait DJ Ray Koocks de optredens aan
elkaar, 's avonds is die rol weggelegd
door DJ De Rooie Neger, die draaide op
Paaspop en Schijndel en de komende
maanden ook op Pinkpop, Zwarte Cross
en Lowlands z'n kunsten zal vertonen.
Wil jij ook een bijdrage leveren als
vrijwilliger? Meld je dan aan via de site.
Daar vind je alle contactgegevens.
Inmiddels is de voorverkoop begonnen
via www.rockopbrink.nl Tickets kosten
in de voorverkoop €15 en aan de
dagkassa €20. Overigens zijn de tickets
ook verkrijgbaar bij Alldro, Slijterij
Pinotage en de Primera-winkels.
Brinkfestijn 5 en 6 september
Vrijdagavond 5 sept. starten we met
een spetterende modeshow. Zaterdag 6
sept. overdag de Ondernemersbeurs in
de feesttent en op de Brink Hondendag
en het Fietsfestijn.
’s Avonds een knallende feestavond!
Rabo Concours 13 en 14 september
www.brinkruiters.nl
Queens Grass Grasbaanrace 28 sept.
www.mcannen.nl
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

