Jaargang 5

december 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Starterswoningen in Annen
Commissie Dorpsbelangen is nog steeds met de gemeente in 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?
Commissie Dorpsbelangen is opzoek naar bulletins!
Via annen-info.nl/index.php/bulletins kunt u bulletins lezen vanaf 2007.
Wie kan ons helpen aan bulletins van 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

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

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

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 wij een
mooie film uitgezocht voor groep 1 tot en met 5
en een film voor groep 6 tot en met 8.
Wat krijg je?
De film voor groep 1 tot en met 5:
– Kikkerdril
Deze voorstelling begint om 14.00 uur en het is om
circa 15.30 uur afgelopen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen uit
de onderbouw worden opgehaald.
De film voor groep 6 tot en met 8:
– Up
Deze voorstelling begint om 16.00 uur.
Tijdens de filmvoorstelling krijg je iets te drinken
en een lekkere versnapering!
De voorstellingen zijn in De Eshoek in de kuil (hoofdingang). Wij zijn erg blij
dat de Eshoek de tribune en de kuil ter beschikking stelt.
Kostenbijdrage
Aan de Oranjebios zijn kosten verbonden. Zo huren wij een projectiescherm en
betalen we een licentie voor het mogen vertonen van leuke films aan een groep kinderen.
Voor donateurs van de Vrienden van Oranje is de bijdrage gelijk aan de kosten,
te weten: € 1,00 per kind. Voor niet-donateurs is de toegang € 2,50 per kind.
Je kunt ook op de dag zelf direct donateur worden en dan profiteer je meteen al van het
voordelige tarief.

Tot 2 januari 2015 in de Oranjebioscoop!
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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

Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 13 december
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: Brinkje bij school
Organisatie: Commissie Dorpsbelangen Annen
De Kerstfair wordt omlijst door, dans, muziek, zang en theater. Er is van alles te zien, horen, proeven,
ruiken, aaien, kopen, drinken, doen en beleven zoals:
•
•
•
•
•

Straattheater
Dansen met AHA
Radio Aa en Hunze
De Streetband van Drenthina
De schaapsherder is er met zijn schaapjes

• Wordt u de Drents kampioenschap Glühwein maken?
Glühweinmakers kunnen tot 13 december hun zelf gemaakte glühwein inleveren bij
slijterij Pinotage in Annen. Tijdens de kerstfair zal een jury deze wijn beoordelen. De
winnaar wordt tussen 19.00 uur en 19.30 uur bekend gemaakt. Meer informatie
over deze wedstrijd ga naar de slijterij of via www.slijterijpinotage.nl
•
•
•
•
•

•

Er is een grote (kerst) markt
Je kan curlen bij de IJsvereniging.
Je aanmelden bij Hartveilig Annen
Broodjes bakken boven een vuurtje.
Een gezelligheidsplein voor het nuttigen van
lekkere hapjes, warme en koude drankjes of een
biertje drinken bij de voetbalvereniging.

Commissie Dorpsbelangen verkoopt lootjes, t.b.v. SamenLoop voor Hoop 6
en 7 juni op de Brink in Annen.
•

De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen
door vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de
bomen, schaapjes, de ezel en vele figuranten in “Dickens stijl”
gekleed.

De Kerstfair, dat mag u niet missen,
kom langs en blijf “plakken” op het gezelligheidsplein.
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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.

Oliebollen!
Vanaf 11 december staat Hopman Hollandse
Gebakkraam weer met hun oliebollen bij
winkelcentrum d'Anloop in Annen. Dagelijks
geopend van 10:00 uur t/m 18:00 uur.
Oudejaarsdag van 8:00 uur t/m 17:00 uur. Het
adres voor de lekkerste oliebollen, krentenbollen
en appelbollen.

Veilig op weg in het verkeer.
Dinsdag 11 november waren in Annen jongeren van
Responsible Young Drivers actief bij rijschool Ploeg VEC
om theorie cursisten bewust te maken van de gevaren
van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. www.RYD.nl

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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Wist u dat de politie onze hulp vraagt?
Kijk op: www.politie.nl/gezocht/gezochte-personen/2014/november/01-wie-herkent-de-onbekendepinner.html voor meer informatie.

Wist u dat:
U bij overlast last van steenmarters contact op kunt nemen met de gemeente?

In de bijlage/attachment van dit pdf document vindt u de volledige folder ‘Steenmarter in huis. Wat nu?’.
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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.

Zaterdag 20 december oud papier ophalen vanaf 9.15 uur.
Met medewerking van ploeg Mulder 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!
Zaterdag 6 dec. 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!
30- en 31 dec. Oliebollen verkoop t.b.v. de Harleydag.
Van 10- tot 18 uur oliebollenverkoop op de parkeerplaats van Café d’Anneroele.
U kunt deze oliebollen rechtstreeks kopen aan de kraam, u kunt ze ook van te
voren bestellen en zelfs laten bezorgen! Telefoonnummer: 06-39377295 of
info@harleydagannen.nl

Jaarvergadering IJsvereniging Nooitgedacht op woensdag 3 december.
De jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 3 december om 20.00
uur in de kantine van de ijsvereniging.

Schaatsen voor leden in de Bonte Wever.
Het komende seizoen kunnen de leden van de IJsvereniging Nooitgedacht weer
gebruik maken van de mogelijkheid om te schaatsen op de baan van De Bonte
Wever in Assen. Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen
dat je lid bent van onze vereniging. Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig. De
schaatsers moeten handschoenen en mutsen dragen. De toegang is gratis.
Maandag 29 december van 17:00 tot 19:30 uur en zaterdag 14 februari van
17:00 tot 19:00.
Kaart- en sjoelavond
IJsvereniging Nooitgedacht op dinsdag 30 december.
Bij café d'Anner Oele te Annen.
Aanvang 20.00 uur. Er zijn weer mooie vleesprijzen te winnen!
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
 Kaart- en sjoelavond 13 december
 Lös Zaand zaterdag 20 december een Shantykoor
Voor meer informatie kijk op: www.dorpshuisannen.nl

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

Uilen
Aan onze Stichting zijn uit een nalatenschap ca. 250 uilen en uiltjes aangeboden.
We hebben deze uilen vanzelfsprekend aangenomen. Ze staan nu in de kelder van
het Dorpshuis in 6 dozen. Het is niet de bedoeling dat ze hier blijven staan. Wat we
willen weten we nog niet precies, maar twee dingen weten we wel. Niets doen is
geen optie en ze blijven ook in het Dorpshuis. Verder zijn alle opties nog open.
Via deze weg zoeken we dan ook mensen die samen met ons deze Uilen een mooie plek willen geven in
ons Dorpshuis. Misschien is het het begin van een grotere collectie?
Wilt U ons helpen? Hebt U ideeën?
Stuur een mail aan bestuur@dorpshuisannen.nl, bellen kan natuurlijk ook
Alfred Brink, Voorzitter, Tel. 0592-277090

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.
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