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Jaargang 5                                    Januari 2014  

 

STARTERS WILLEN WEL IN ANNEN BLIJVEN! 
 
Naar aanleiding van de oproep van Commissie Dorpsbelangen hebben 28 
gegadigden aangegeven belangstelling te hebben voor een starterswoning 
op de grond van “de Volkstuintjes”. (Achter de Zuidlaarderweg, tegenover 
de Boerhoorn) 
  
Nu er serieuze belangstelling is zal de Gemeente deze locatie  financieel 
uitwerken op basis van een aantal variant-verkavelingen. Dit betekent dat 
allereerst een kostenraming 
zal worden opgesteld van 
o.a. de benodigde civiele 
werkzaamheden. 

Vervolgens zal door hen een grondexploitatie worden 
opgesteld. Deze wordt begin volgend jaar (tweede 
helft januari/februari) voorgelegd aan het college van 
burgemeester en wethouders.  
Hierna zal de Gemeente in samenspraak met 
Commissie Dorpsbelangen een informatieavond 
organiseren. 
 
Heb je ook belangstelling voor een starters woning op bovengenoemde locatie en je hebt je nog niet 
opgegeven doe dit dan z.s.m.! 
Geef je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres door via info@annen-info.nl 
 
 

 

ANNEN, HET LEUKSTE DORP VAN DRENTHE! 
 
Wat was er in 2013 weer veel te doen in ons bruisend Brinkdorp Annen. 
We hopen dat, mede door uw steun en inzet, ook 2014 weer een 
geweldig jaar zal worden.  
We zijn tenslotte in 2013 niet voor niets gekozen tot het Leukste Dorp 
van Drenthe! 
 

Bedankt,  namens Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 
  

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 
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ONDERSTAANDE WAS ER ALLEMAAL TE DOEN IN ONS BRUISEND BRINKDORP IN 2013: 
 
•Oud papier ophalen 
•Oud ijzer ophalen 
•Kaart en sjoelavond 
•Proeverij 
•Annen Doet 
•Toneel van de Wichter 
•Open dag Tennis 
•Paasvuur 
•Enjoy the Ride 
•Musical AHA 
•Brinkmarkten 
•Lezing/muziek dorpshuis 
•Voorlichtingsavond starters 
•Opening glijbaan zwembad 
•Autorally 
•Concert Drenthina 
•Koninginnedag 
•Hartveilig Annen 
•Verkeersregelaarscursus 
•Sport- en Spelweek 

•Radio Sport en spel 
•Acht van Annen 
•Wandelvierdaagse 
•Open dag brandweer 
•Jeugdvoetbaltoernooi 
•Vocaalfestival 
•Harleydag 
•Radio Continu 
•Zwemvierdaagse 
•Kerstfair in Dickensstijl 
•Brinkfestijn 
•Modeshow 
•Goed fout beetje stout 
feest 
•Open Tennistoernooi 
•Brinkruiters Raboconcours 
•Leukste Dorp van Drenthe 
•Grasbaanrace 
•Infomarkt duurzame 
energie 

•Bewogen ruimte lezing 
•Najaar en pompoen markt 
•Brei workshop 
•Valse Wichter 
•Bewogen Ruimte 
•Kunstevenement 
•Schuurfeest 
•Vechtsport gala 
•Vrij schaatsen 
•Intocht Sinterklaas 
•Hunzerun 
•Buitenspeeldag 
•Modderdag 
•Annen Open 
•Advendo toneeluitvoering 
•Ondernemersbeurs 

En nog meer….veel meer!
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DE KERSTFAIR 7 DECEMBER TROK HEEL VEEL 
BEZOEKERS NAAR ANNEN 

Op een gegeven moment leek het wel de 
Zuidlaardermarkt, zo gezellig druk was het! 

Prachtig versierde kramen, sfeervolle verlichting en jong en 
oud in Dickenskledij vormden een sfeervol plaatje. 

Alle zintuigen werden geprikkeld. Er was 
van alles te zien, horen , ruiken, proeven, 
beleven en te doen. 

De verkopers deden goede zaken en 
goede doelen werden ondersteund. 

Er werden heel veel lootjes verkocht en 
schoenen gepoetst t.b.v. de EHBO! 

Maar het belangrijkste was, iedereen 
vermaakte zich prima. 

Jammer dat het weer niet mee zat. 
 

 
       
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer foto’s klik op: 

 
 
www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/33-kerstfair-2013  

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/index.php/fotoalbum/category/33-kerstfair-2013
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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AL DRIE GEZINNEN WARM WELKOM GEHETEN IN ANNEN! 
 
 
Zoals de meesten mensen wel weten bieden we als Anner 
Ondernemers een 6-tal gezinnen een Warm Welkom Weekend 
aan. 
 

Een verblijf van 2 nachten in Bed and Breakfast Annen met daaromheen een heel arrangement 
van cadeaus en activiteiten.  

Aangeboden aan gezinnen die om financiële redenen al lange tijd niet meer op vakantie kon. De 
selectie is gemaakt door de voedselbank. De eerste drie gezinnen zijn inmiddels geweest: 

Zo mogen de gezinnen een avond uit eten bij Pizzeria Di Luca, en krijgen ze de andere avond een 
maaltijd van Cafe de Grutter. Een heerlijke, overvolle fruitmand staat op hen te wachten van Jan 
Martens. Bloemig Kado zorgt voor een bloemig kado, de Mitra verzorgt drinken, zowel met als 
zonder een percentage.  
De Coop zorgt voor een knabbel en een gevulde voorraadkast. Daarnaast mogen de gezinnen een 
ochtend ontbijten bij bakker Joost. En het andere ontbijt, alsmede heerlijke lunches worden 
aangeboden door Bakkerij Pots en Slagerij Willem Aling.  
Het is ongelooflijk wat een ieder ter beschikking stelt. Alles wat over is mag men mee naar huis 
nemen.  
Samen met een overvloed aan cadeautjes van Drogisterij d ‘Alldro, Kapsalon Il sogno, Doetiek 
Yvonne  en Schoonheidsalon Ina Damming.  
Vervelen zullen de gasten zich ook niet; Zo kunnen ze gebruik maken van gratis entree bij 
Aqualaren, het Hunebedmuseum en het Sprookjeshof. Voor betere dagen kunnen ze een 
activiteit bij Breeland doen.  
Tranen vloeien bij de gasten als ze deze gastvrijheid ervaren. 
Een mooi stuk samenwerking tussen ondernemers in Het Leukste Dorp van Drenthe! 
 
 
 

 

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR AAN JE DORPSGENOTEN 

 
Je ontvangt dan gratis 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. 
 

BEDRIJVIGHEID IN ANNEN 
Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt 
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / interview met een bedrijf / nieuw 
bedrijf / speciale van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het reclame is 
voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding…. 
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op. 

NIEUWE ANNEROEL 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 
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BCAO WERFT LEDEN EN HOUDT OPEN INLOOP 17 JANUARI 
BCAO, de Badmintonclub Annen en omstreken zoekt vers bloed! Ben je 16 jaar of ouder, zoek je een 
vereniging waar sportief recreatief wordt gesport, dan is BCAO een goede keus. Zo’n 30 leden slaan 
op de vaste vrijdagavond in de Burgemeester Lambershal in Annen gezellig een shuttle, met 
‘barminton’ na afloop.  
Er is training op de woensdagavond voor gevorderden en beginnende spelers kunnen op de 
vrijdagavond training volgen. De club organiseert een interne competitie,  toss-avonden en andere 
activiteiten. Er zijn uitwisselingen en contacten met naburige badmintonverenigingen. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom.  
Wil je het als middelbare scholier van 14 of 15 jaar met enkele gelijkgezinden eens proberen? Ook 
dat is geen probleem. Kom naar de open inloop op vrijdag 17 januari vanaf 20:00 uur. BCAO-leden 
vangen je op!  
Er zijn twee speciale welkomstklappers: wie zich opgeeft als lid (en tot en met het volgende seizoen 
blijft) krijgt een gratis racket. Wie eerst een knipkaart koopt om uit te proberen (5 x voor € 25 euro, 
niet persoonlijk) en aansluitend besluit om lid te worden, krijgt €25 euro contributiekorting voor het 
seizoen 2014-2015.   
 

 

OPBRENGST COLLECTE MULTIPLE SCLEROSE 
 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van  
€ 1023,-  in Annen met 20 collectanten opgehaald. 
 
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan 
kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! 
 

 

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. 

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. 
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DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 
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DOE ER UW VOORDEEL MEE! 
 
Op vrijdag 10 januari  gaan we, sportvereniging Annen, weer met 
een groot aantal vrijwilligers op stap om voordeelbonnenboekjes te 
verkopen in Annen en omgeving. 
 
Onze verkopers kunt u verwachten tussen 18.00 uur en 21.00 uur. 
 

ZATERDAG 25 JANUARI PAPIER OPHALEN 
9.15 uur m.m.v. Ploeg Daniëls. 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! 
 

Voor meer informatie kijk op: Kalender op Annen-info.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. 

 
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.annen-info.nl/index.php/component/jevents/month.calendar/2014/01/05/8?Itemid=1
http://www.annen-info/
mailto:info@annen-info.nl
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