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Jaargang 4                                    Augustus 2013 

 STARTERS WONINGEN IN ANNEN? 

In juli heeft Commissie Dorpsbelangen opnieuw een gesprek met de gemeente 
gehad over de “woon-toekomst” van starters in Annen. Houd hiervoor de site 
www.Annen-Info.nl in de gaten, want na de vakantie volgt een uitnodiging voor de 
starters om weer samen te komen en samen plannen voor starterswoningen in 
Annen te ontwikkelen. 
 

 
 

HART VEILIG ANNEN OP KERN MET PIT FACEBOOK 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de 
wedstrijd Kern met Pit worden  bewonersgroepen uitgedaagd  
om hun idee voor het verbeteren van de leefomgeving binnen 
een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het 
predicaat Kern met Pit en duizend euro.  
 
Daarnaast wint in elke provincie het beste project de trofee en 
een extra prijs van vijftienhonderd euro. Daarbovenop kunnen 
de trofeewinnaars meedingen naar de nationale titel ‘Beste 
Kern met Pit van Nederland!’ en extra prijzen winnen. 
 
Hart veilig Annen heeft het predicaat ontvangen maar hoopt 
nu natuurlijk weer een ronde verder te komen.  
 
Meer info: https://www.facebook.com/kernmetpit 

 www.hartveiligannen.nl  
  

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.annen-info.nl/
https://www.facebook.com/kernmetpit
http://www.hartveiligannen.nl/
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 KNV EHBO AFDELING ZUIDLAREN-ANLOO  

“Geachte dame/heer, 
 
Wij van de KNV EHBO afdeling Zuidlaren-Anloo willen ons graag eens nader aan u voorstellen. 

Onze vereniging heeft meer in huis dan u tot nu toe misschien had gedacht, daarom 
kunnen wij voor u en/of uw organisatie wellicht meer betekenen dan alleen maar…… 
 
Onze vereniging is op 16 mei 1966 opgericht door een aantal enthousiaste Eerste 
Hulpverleners. Op dit moment telt onze vereniging een 100-tal leden, die tijdens elk 
winterseizoen hun herhalingslessen volgen, om zo het diploma Eerste Hulp, van het 
Oranje Kruis, te kunnen behouden. Zij worden zo bijgeschoold in het geven van een 
goede Eerste Hulp.  
 

Een groot aantal van deze leden verzorgt de evenementenhulpverlening. Een leuke praktijk 
ervaring en altijd “vooraan” . Wij zijn nog steeds een non-profit organisatie die geen enkele subsidie 
ontvangt, met de vergoedingen uit deze evenementen 
worden onze Eerste Hulpverleners extra geschoold en 
kunnen wij onze hulpverleningsmaterialen aanschaffen. 
 
Ook voor die vrijwilligers van een o.a. sport- en/of 
.....vereniging, die door hun aanwezigheid op de 
“sportvloer” daar al hun diensten kunnen aanbieden, 
heeft onze vereniging een passende cursus. Niet alleen 
kunnen wij u als vereniging/organisatie adviseren in het 
volgen van de juiste opleidingen, maar ook verzorgen 
wij voor u de juiste hulpverlening bij ieder evenement. 
 
Voor iemand die wil investeren in het redden van een mensenleven, is er de mogelijkheid om bij ons 
een cursus te volgen. Of het nu gaat om een reanimatie/AED- of complete EHBO-cursus, wij kunnen 
u hierbij ondersteunen. Voor het aanleren van deze vaardigheden hebben wij als vereniging de 
beschikking over zeer ervaren en gekwalificeerde instructeurs en lotussen.  
 
Zo kunnen wij cursussen als: 

 Jeugd EHBO; 
 Diploma Eerste Hulp (EHBO, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis); 
 EHBO aan Kinderen; 
 Reanimatie/AED (Automatische Externe Defibrillator) cursussen (BLS & PBLS); 
 EHBO-modules als Sportletsel en Wandelletsel. 

 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, een cursus willen volgen, lid van onze 
vereniging te willen worden of wenst u meer informatie, dan kunt u contact 
op nemen met ondergetekende.  
Als u het toch al zeker weet dat u lid wilt worden of een cursus wilt gaan 
volgen, dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen en aan ons 
retourneren. 
 
Hopende op een positieve reactie uwerzijds,  
 
Met vriendelijke groet, 
René Koning 
Secretaris/Evenementencoördinator 
Tel: 06 53 70 06 91 secretaris@ehbozuidlarenanloo.nl” 

 

Dorpsgids  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids 
zie www.annen-info.nl kunnen hier aan bod komen 

mailto:renekoning@home.nl
http://www.annen-info.nl/
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Het Brinkfestijn wordt gehouden op 30 en 31 augustus 

(organisatie Commissie Dorpsbelangen Annen) 
 

Vrijdagavond 30 augustus: Modeshow in de tent om 20.00 uur 
 
Thema: De leukste modeshow met de buren (zo gek nog niet!) 

Laat u verrassen en inspireren door mooie kleding, 
schoenen en kapsels. Geshowd door bekende modellen 
uit Annen.  
 
De tent is om 19.00 uur open. De entree is €5,- per 
persoon, kinderen t/m 12 jaar €2,50. Dit is inclusief een 
consumptie met wat lekkers!  Uw entree bewijs is tevens 
uw lotnummer voor de gratis  verloting. 
De deelnemende bedrijven uit Annen zijn: Kapsalon 
Piening, Il Sogno Hairstyling, Cheapy Jeans & Casual, 
Tuinwinkel Klinkers en Klinkhamer Catering. Uit 
Zuidlaren zijn aanwezig: Ruchti Schoenmode en 
Sportshop, Indigo Bodywear, Kuipers Mode, Infinity 
Womanswear en Henk.NL.  

 
Entree kaarten zijn te koop in de feesttent en bij de deelnemende bedrijven. 
 
In de pauze van de modeshow de trekking van: Prijs Je Rijk! 

De opbrengst van deze verloting gaat naar: “De vrienden van Oranje”. 
Jaarlijks organiseren de Vrienden van Oranje een daverend Koningsfeest in 
Annen. 
De  “Vrienden van Oranje” zullen t/m de modeshow op 30 augustus op diverse 
data en locaties hun loten gaan verkopen voor €2,- per stuk. Dus steun dit goede 
doel en koop een lot en maak kans op prachtige (geld) prijzen. 

 
Zaterdag 31 augustus: “Fietsfestijn” op de Brink vanaf 11.00 uur 

 
In en om Annen kan je prachtig fietsen. Steeds meer 
mensen gaan er op de racefiets, mountainbike, gewone 
fiets of de elektrische fiets op uit. Daarom staat deze dag in 
het teken van de fiets. Met onder andere: 
 

• E-bike (elektrische fiets) demonstratie. 
• E-bike instructeur 
• Puzzel oriëntatie fietstocht 

 
 

•  Mountainbike praktijkles voor kinderen 
• Mountainbike speed check up 
• Ouder-kind mountainbiketocht 

KNV EHBO Afdeling Zuidlaren-Anloo 
Postbus 103 9470 AC ZUIDLAREN 

  

 

Evenementen   
Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl  
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze 
ook sturen naar info@annen-info.nl 

http://www.annen-info.nl/
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• Surplace wedstrijd voor de kinderen (Surplace is een techniek waarbij de fiets al balancerend 
op (nagenoeg) dezelfde plek gehouden wordt zonder te steunen op bijvoorbeeld de grond) en 
een Fietsverrassing.  

Met medewerking van: Roossien Tweewielers. 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 31 augustus: “Hondendag” op de Brink van 11 - 17 uur 
 
Deze dag staat in het teken van de/uw hond. Kom langs en neem uw hond gezellig mee.  Er is van 
alles te doen: 

• 11.00, 13.00 en 15.30 uur: Snelste hond wedstrijd 
• 12.00 en 15.00 uur:  Verkiezing van “ Het leukste kunstje” 
• 12.30 - 14.30 uur:  Exterieur keuring 

(Het beoordelen van de buitenkant van de hond) 
 
Elkaars honden bewonderen en bijkletsen. De hele dag een honden- 

tekenwedstrijd, quiz/opdrachten voor de kinderen.  
Demonstraties van Stichting de Hulphond en demonstraties 
schapen drijven. Er is natuurlijk een speelweide voor de hond. 
Voor elke hond is er een apporteer wedstrijd en 
Behendigheidsproeven. Het “Herken je hond spel”, tussen een 
aantal honden, geblinddoekt je eigen hond terug vinden.  
De Dutchfields Border Collie club komt met 60 bordercollies. 
De hele dag zijn er informatiestands, o.a. Faunaland en stands met tips over voeding en verzorging.  

 
Zaterdag  31 augustus: “Ondernemersbeurs” in de tent, 11.00 – 17.00 uur 

 
Deze dag zullen diverse bedrijven hun producten en koopwaar aanprijzen. 

 
De entree is gratis!  Je kunt komen proeven, kijken, kopen en informatie 
inwinnen bij een zeer divers aanbod van bedrijven. Ondernemers uit Annen 
laten zien “wat ze in huis hebben”, waar ze mee bezig zijn en tonen nieuwe 
ontwikkelingen. De ondernemersbeurs wordt georganiseerd met medewerking 
van Ondernemersvereniging Anno. 
 

 
Zaterdagavond 31 augustus: vanaf 21.00  - 2.00 uur in de tent 

 
Het Goed Fout of een beetje Stout Feest! 

 
Op veler verzoek is Smildigerroet uitgenodigd! Dit is de band die ook 
succesvol was tijdens het schuurfeest “van de Keet Annen” in 2012. Met 
deze muzikanten beloofd het weer een geweldig feest te worden! 
(organisatie Klinkhamer Catering)  Entree €5,-  
 

Verkleden mag, niets moet, maar is wel leuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan alle sponsoren die het Brinkfestijn weer mogelijk maken. 
www.annen-info.nl (Bedrijvengids) 
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QUEENS GRASS GRASBAANRACE 15 SEPTEMBER 

Zondag 15 september is er ook dit jaar weer de spectaculaire en altijd druk bezochte Queens Grass 
grasbaanrace op onze Brink. Verleden jaar liet het weer de 
organisatie wat in de steek. 
Dit jaar wordt echter een bijzonder jaar want MC Annen 
bestaat dit jaar 10 jaar!  
Het is toch wel erg bijzonder, in deze tijd van dure entree 
kaartjes, dat in Annen deze races al voor de 10e  keer op rij 
gratis toegankelijk zijn! 
De organisatie is dan ook blij dat het contract met 
hoofdsponsor Queens Grass voor 3 jaar is verlengd. Maar ook 
dank aan alle sponsoren en de vele vrije giften van het 
publiek op de race dag zelf! 
Dit jubileum jaar zal extra spectaculair zijn. Dit jaar komen 
op uitnodiging een aantal specials en de ST-1 en ST-2 klasse met alle Nederlandse toppers aan de 
start. Dat is dus weer gegarandeerd spektakel en genieten! 

Verschillende Jeugdklassen 
strijden om punten voor het 
Nederlands Kampioenschap: 
50 cc/ 65 cc/ 85 cc en 125 cc. 
De winnaars zullen  gehuldigd 
worden en eindigen 
traditioneel weer in de 
ijskoude waterbak. 
Ook de Nostalgische klasse 
(50 cc Kreidlers) komen in de 
baan. 

 
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. Want wie wil er nou niet 
schitteren op de grootste Brink van Europa in het leukste dorp van Drenthe! 
Alle coureurs zullen dit jubileumjaar een aandenken krijgen. 
De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld. Vervolgens 
beginnen de wedstrijden. 
De organisatie hoopt weer op veel deelnemers en natuurlijk veel publiek. 
 

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR, EN JE ONTVANGT GRATIS EEN EEN BOEK 
OVER ANNEN! 

Ken je iemand die net in Annen is komen wonen? Wijs hen dan a.u.b. op 
“het voorstellen” in het Mededelingenblad, zodat we ook de nieuwe 
Anneroelen beter leren kennen.  
Is er een Anneroeltje geboren? We plaatsen graag een berichtje. 
 

 

Sportnieuws 
Hier vindt u informatie over: 
een belangrijke wedstrijd toernooi of kampioenschap / voorstellen van een 
vereniging / leden gezocht / felicitatie als iemand zoveel jaar lid is. 
Kortom informatie aangeleverd door een vereniging. 

NIEUWE ANNEROEL 
 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 

 



Pagina 6 van 7    Digitale Mededelingenblad editie augustus 2013 

WIST U DAT:  

Roelof Dijkema met pensioen gegaan is?  

Hij werd met een mobile werkplek door het dorp 
gereden achter de brandweerauto! 

 
 
 

MAANDAG 9 SEPTEMBER OUD PAPIER OPHALEN 

• 18.15 uur m.m.v. ploeg Bijmolen 
 
Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen. 
 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers 
van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de 
verenigingen, dus alle beetjes helpen!  
 
 
 

ZONDAG 11 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER BRINKMARKT 10:00 - 17:00 UUR 

Beroemd in de regio en ver daarbuiten! De Brinkmarkten zijn niet 
zomaar markten, maar een ware belevenis. 
http://www.hunzemarkten.nl 
 
  

Kalender  
 
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen.  
Heb je hier informatie over geef dit dan op tijd door. 

Wist u datjes  
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen. 
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel jaar 
getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op de manier 
van de wist  u datjes in het sport en spel bulletin.  
De CD bepaalt ook hier wat er wel / niet geplaatst wordt 

http://www.hunzemarkten.nl/
http://www.annen-info/


Pagina 7 van 7    Digitale Mededelingenblad editie augustus 2013 

ZATERDAG  17 AUGUSTUS OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN 

Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag 
Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u 
weghalen. 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  
 

• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd worden 
• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen 
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet worden 
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag wel even 

vragen/afrekenen!  
 

  
Er zijn nog t-shirts van de 6e Harleydag Annen te koop. 
Normaal zijn ze €10, maar nu voor €5,-! 
Het gaat om: maat S, M en XXXL wees er snel bij want op is op! 
  

 

ANNEN OPEN DARTTOERNOOI ZATERDAG 14 SEPTEMBER 

In samenwerking met Klinkhamer Catering staat op zaterdag 14 september 2013 het 5e Annen 
Open Darttoernooi op het programma. Na 
het succes van 2012 heeft de organisatie 
besloten om ook in 2013 het Annen Open 
te organiseren.  Het toernooi staat bekend 
om zijn gezelligheid, vlotte verloop en goed 
prijzengeld.  
 

Zie voor meer informatie www.annenopen.nl  Locatie : Feesttent op de Brink in Annen   

DIVERSE WORKSHOPS IN ONS DORPSHUIS  

Onder andere, Turkse les op vakantie niveau: Woensdag 11, 18 sept. en 2 okt. 
Meer info: www.dorpshuisannen.nl 

RABOCONCOURS BRINKRUITERS 7 EN 8 SEPTEMBER 

Zaterdag de 7e o.a. dressuur pony's, springen paarden en pony's 
en de finale Aa en Hunze cup springen pony's. Op zondag 8 
september starten s 'morgens de paarden dressuur en  's middags 
kür op muziek en ZZ-licht. Het concours is vrij toegankelijk voor 
publiek. Zie: www.brinkruiters.nl 
 

Voor meer informatie over bovenstaande kijk op: 
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender 

 
Het Mededelingenblad komt rond de eerste van de maand uit  
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te 
voren naar: info@annen-info.nl  

 
Spelregels:  De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het 
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een 
foto erbij mag ook.  De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt. 

http://www.annenopen.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annenopen.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.brinkruiters.nl/
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender
mailto:info@annen-info.nl
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