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Jaargang 6 januari 2015 
 

 
 

Starterswoningen in Annen 
 
Commissie Dorpsbelangen heeft in januari met de gemeente een gesprek 
over starterswoningen in Annen. De  “volkstuintjes” (tegenover de 
Boerhoorn) is de enige locatie in Annen wat geen particulier bezit is maar 
Gemeentegrond. De gemeente onderzoekt of deze locatie geschikt is voor 
starterswoningen. De starters worden door de CD op de hoogte gehouden 
over de ontwikkelingen.  
 

 
Heeft u bulletins van de Sport en Spelweek van voor 2007? 
 

Commissie Dorpsbelangen is op zoek naar bulletins! 
Via http://annen-info.nl/index.php/bulletinskunt u bulletins lezen 
vanaf 2007. Wie kan ons helpen aan bulletins van en voor 2007?  
De “pers” Petra Zondag en Annemiek Visser hebben bij hun afscheid 
(2005?) een multomap gemaakt met oude bulletins en deze map is 

overgedragen aan de volgende “pers”. Wie weet waar deze map is? 
Heeft u zelf (complete jaargangen) bulletins neem dan even contact op met info@annen-info.nl  
 

11 februari Openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen 

Een ieder die wil weten wat de CD zoal gedaan heeft 
in 2014 en wil gaan doen in 2015 is van harte 
welkom in Ons Dorpshuis om 20.00 uur. Je ontvangt 
dan ook het jaarverslag van de Commissie. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

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

http://annen-info.nl/index.php/bulletins
mailto:info@annen-info.nl
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Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je voor en ontvang een GRATIS boek! 

 
Stel je voor aan je dorpsgenoten en je ontvangt 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. 

 
 
 

Thuis op onze nieuwe plek 
 
Sinds 18 okt '14 wonen wij in Annen, dus het wordt tijd om ons voor te stellen. 

Afgelopen 7 jaar hebben wij in Assen gewoond, waar wij het 
dorpsgevoel misten. Nadat ons huis snel verkocht was en we ons 
huidige huis in Noordloo hadden gezien, kozen we voor Annen. Voor 
ons een gevoel van thuiskomen. 
 
Wij, Anton en Floortje, wonen op Noordloo 15 met onze kinderen Cas 
en Lot. (6 en 1 jaar) Cas gaat inmiddels sinds de herfstvakantie naar 
groep 3 op de Eshoek en zal snel op voetbal gaan. Lot gaat naar de 
opvang in zuidlaren, omdat in annen helaas geen plek was. 
 
Anton, een echte Drent, werkt als 
accountant/ fiscalist in Zuidbroek en in zijn 
vrije tijd loopt hij hard en doet leuke dingen 
met de kids (of klust in ons huis). 
Ik, Floortje (geboren en getogen op Texel), 
ben verpleegkundige en werkt nu als 
instructeur op de Hanzehogeschool in 

Groningen. Fotografie, badminton en gezellige dingen doen met mijn gezin, 
man, vrienden en familie zijn mijn hobby's. 
 
We komen elkaar vast wel ergens tegen! 
 
Groeten, 
Familie Klaassen 
 
 

 
 
Een bioscoop op loopafstand! 
 

Vorig jaar was de Oranjebioscoop in de kerstvakantie een groot 
succes. Daarom organiseert de Vrienden Van Oranje ook dit jaar in 
de Kerstvakantie weer een Oranjebioscoop op 2 januari 2015! 
   
Voor alle basisschoolkinderen uit Annen hebben zij een mooie film 

uitgezocht voor groep 1 tot en met 5 en een film voor groep 6 tot en met 8. Voor meer informatie 
kijk op www.annen-info.nl  
 

DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 

http://www.annen-info.nl/
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Kerstfair op top locatie! 
 
Wat een belevenis was de kerstfair dit jaar! Het brinkje bij de school bleek 

een toplocatie! 
 
De verloting die Commissie 
Dorpsbelangen Annen heeft gehouden 
tijdens de Kerstfair in Annen, leverde een bedrag 
van 500 euro op. Dit geld is bestemd voor de 
SamenLoop voor Hoop Annen 2015. Voorzitter 
Ton Feldbrugge van SLvH_Annen was ontzettend 
blij met dit gebaar van de 
Commissie Dorpsbelangen. 
“Mede door deze bijdrage 
gaan we er een fantastisch 
evenement van maken”, 
aldus Feldbrugge. 
 
 

 
Nog even nagenieten van de kerstfair, of zien wat je gemist hebt, ga naar: 
 
http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/40-kerstfair-2014  
 
 
 
Niet iedereen overlijdt aan kanker! 

 
Toen in 2008 bij Marjan Kroeze uit Eexterzandvoort borstkanker werd geconstateerd 
was dat een totale shock. Voor haar zelf, maar ook voor haar hele omgeving. Haar 
borsten iedere maand controleren op oneffenheden, was voor Marjan al jarenlang de 
gewoonste zaak van de wereld. Toen ze dan ook een deukje in haar borst zag, wist 
ze meteen; naar de huisarts! Die verwees haar  door naar het Martini Ziekenhuis in 

Groningen, waar een foto en een echo werden gemaakt. Hoewel op de foto niks te zien was zei dat 
in haar geval niets, op de echo bleek dat er een tumor van ruim vier 
centimeter in haar borst zat. “Op dat moment zakt de grond onder je voeten 
vandaan”, aldus Marjan. “De angst en de paniek die je dan voelt is 
onbeschrijfelijk. Alsof iemand Russisch roulette met je aan het spelen is. Ze 
zetten een pistool tegen je hoofd en het is maar net waar de kogel zit of je het 
overleeft of niet. Op dat moment kon ik alleen maar denken dat ik mijn man 
Johan en drie zoons van 16, net 14 en 11 nog niet achter kon laten, ik was nog 
niet klaar met het leven”. Voor Marjan en haar gezin volgden een periode van 
operaties, chemokuren,  hormoonbehandelingen, het hele circus. Nu zes jaar 
later, zit ze er heel anders bij. Lees het hele verhaal: 
www.samenloopvoorhoop.nl/annen. 
 
Iemand opgeven als survivor kan op survivors.slvhannen@gmail.com  
Voor meer informatie over de SamenLoop voor Hoop Annen 2015, kijk dan eens op de website 
www.samenloopvoorhoop.nl/annen. 
 

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://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/40-kerstfair-2014
http://www.samenloopvoorhoop.nl/annen
mailto:survivors.slvhannen@gmail.com
http://www.samenloopvoorhoop.nl/annen
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Hamelhuys opent winkel in Annen 
 
Hamelhuys, handgemaakte producten van de 
VOC-route 
 
Hamelhuys haalt mooie spullen uit de hele wereld 
naar Annen. Daarom vind je bij ons artikelen uit 
allerlei landen: Marokkaans aardewerk, Indiase 
wierook, Chinese kussens, Portugees glaswerk en 
veel meer.  
 
Voor leuke, betaalbare cadeautjes ben je bij 
Hamelhuys aan het 
goede adres. Alle 
producten zijn 
handgemaakt, 
duurzaam en uniek!  
 

 
Openingstijden: vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur en op afspraak. 
 
De Wolden 4, Annen  www.hamelhuys.nl  06-34339384 
 
 
 
Pedicure Henny uit Annen schrijft boek over narcisme 

  
Annen – Hoe is het om te leven met een narcist? Hoe herken 
je een narcist? Wat zijn de gevolgen voor mensen die het 
slachtoffer zijn geworden van een narcist? Narcisme (of te 
wel n.p.s.) is een narcistische persoonlijkheidsstoornis. 
Henny van der Laan wil met haar boek met waar gebeurde 
verhalen een taboe doorbreken en narcisme bespreekbaar 
maken.   
  
Uit onderzoek blijkt dat één op de twintig mensen lijdt aan 
n.p.s. Het is een stoornis die zowel bij mannen als bij 
vrouwen voorkomt. De stoornis kan er voor zorgen dat 
families en instellingen uit elkaar gaan en dat arbeidsrelaties 

verstoord raken. Veel mensen praten er niet over omdat ze zich schamen of  door onwetendheid. 
Ze hebben ook het gevoel dat ze er alleen voor staan. Als titel voor het boek is daarom gekozen 
voor ‘In de houdgreep van een narcist’. 
  
Met het boek wil de schrijfster aantonen dat narcisme niet normaal is. Ze wil inzicht geven in de 
situatie hoe het is om met een narcist te leven en hoe je hiermee om kunt gaan. Verder wil ze 
slachtoffers van narcisten met dit boek een hart onder de riem steken. Een narcist zorgt ervoor dat 
zijn of haar slachtoffers langzaam in zijn of haar greep komen. Slachtoffers zijn vaak mensen die 
van zichzelf uit erg sociaal, zorgzaam en spontaan zijn. Ze hebben veel energie en 
verantwoordelijkheidsgevoel en ze verliezen deze eigenschappen langzaam door de narcist in hun 
omgeving.  
  

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. 

http://www.hamelhuys.nl/
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De aanleiding om een boek over narcisme te schrijven komt voort uit het privéleven van de 
schrijfster. In haar pedicuresalon, waar ze 27 jaar werkzaam is, is narcisme vaak onderwerp van 
gesprek. Mensen weten vaak niet dat ze met een narcist te maken hebben en begrijpen niets van 
de onplezierige situatie waarin ze geraken. Ze verliezen het contact met dierbaren en worden door 
de narcist in gezelschap met regelmaat bestookt met cynische, seksistische en sarcastische 
opmerkingen. De narcist liegt, bedriegt en verdraait alles. Met een vlotte babbel, een sluwe en 
slimme manier van communiceren wordt een narcist door de omgeving eerder geloofd dan het 
slachtoffer. Als dit niet lukt, grijpt de narcist een ander middel aan, en zorgt ervoor dat iedereen 
hem of haar zielig gaat vinden. Ze krijgen dan alsnog de aandacht die ze graag willen.  
  
Het is tijd om narcisme bespreekbaar te maken en om slachtoffers te helpen.  
De schrijfster wil dit bereiken met haar boek. Daarom is er voor gekozen om de waargebeurde 
verhalen in een gemakkelijke schrijfstijl, zonder wetenschappelijke en moeilijk te begrijpen taal, 
toegankelijk te maken voor iedereen die meer over narcisme wil weten.  
  
De verkoopadressen van het boek zijn: 
Annen – BP Benzinepomp Stadman, Drogisterij Alldro, Pedicure Salon Henny, Middenweg 96. 

  

 
 
Advendo 
 
Toneelvereniging ADVENDO kan terugkijken op twee geslaagde toneeluitvoeringen. Beide avonden 
werden goed bezocht en het publiek werd getrakteerd op een komisch toneelstuk. De verloting van 
beide avonden stond dit jaar in het teken van het KWF. Tien procent van de opbrengst ging naar 
het hieraan gekoppelde evenement SamenLoop voor Hoop.  

 
Advendo spelers en ondersteuning 

  

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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Opbrengst collecte Multiple Sclerose 
 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag 
van € 1351 in Annen opgehaald. 
  
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter 
leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting 
 
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! 
 
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl 
 
 

 
 
1976-2016 40 jaar geleden en nog steeds een begrip in Annen en omstreken !! 
                                                                                                                                                   
Zoals onlangs aangekondigd zal er in 2016 een reünie worden georganiseerd van Disco'76 
Annen. De eerste besprekingen hebben plaatsgevonden en enkele ideeën staan reeds op papier.  
Begin 2015 maken we de datum en juiste locatie bekend. Uiteraard hebben we ook hierbij uw hulp 
nodig. Heeft u nog tips/ideeën/foto's of andere bijzonderheden, breng ons op de hoogte via ons e-
mail adres info@disco76.nl 
Wilt u op de hoogte blijven? Dat kan via de nieuwe website www.disco76.nl of via de 
facebookpagina van Disco76 ! Op onze site kunt u ook uw herinneringen met anderen delen via het 
gastenboek. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het "Oeleneis" en Mededelingenblad. 
Namens het organisatiecomité wensen wij u een fantastisch en gezond 2015!! 
  
 
Vijf personenauto’s bekrast door vandalen. 

De auto's stonden geparkeerd aan de Borghoornsweg. De vandalen krasten onder meer 
hakenkruisen en het woord ‘homo' in de laklagen. Een van de auto's is aan alle kanten onder 
handen genomen. De vernielingen zijn bij de politie gemeld. De gedupeerde autobezitters hebben 
een beloning van 200 euro uitgeloofd voor degene die met de tip komt die tot de aanhouding van 
de vandalen leidt.  

 

 
 
Zaterdag  24 januari oud papier ophalen vanaf 9.00 uur. 
Met medewerking van ploeg Roossien 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! 
 

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. 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
mailto:info@disco76.nl
http://www.disco76.nl/
http://www.annen-info/
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Zaterdag 7 februari oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag.  
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! 
 
 

 
 
De Sportvereniging Annen organiseert voor de vierde keer de voordeelbonnenactie. 
  

Op vrijdagavond 23 januari zullen de vrijwilligers weer vanaf 
18.00 uur huis aan huis de boekjes verkopen. 
  
Indien men de verkoop heeft gemist zijn de boekjes ook nog te 
koop bij: Alldro en het Sportcafé.  
  
  
  

 
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

 

 10-01 - 17:30 Theaterbuffet 

 10-01 - 20:00 Groninger Studenten Cabaret 

 17-01 - 19:30 Kaart en Sjoelavond 

 18-01 - 15:00 De Scheikundige 

 31-01 - 20:00 Theater te Water 
 
Voor meer informatie kijk op: http://www.dorpshuisannen.nl  
 

 
 
Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op: 
Bekijk volledige kalender 
 
 
 

 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt 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. 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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