Jaargang 4

februari 2013

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

HART VEILIG ANNEN WINT €1000,- BIJ WEDSTRIJD KERN MET PIT!
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse 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
per provincie één
bewonersgroep de trofee en
een extra prijs van
vijftienhonderd euro. Als klap
op de vuurpijl kunnen deze
trofeewinnaars meedingen
naar de nationale titel ‘Beste
Kern met Pit van Nederland’ en extra prijzen winnen. De werkgroep Hartveilig Annen heeft samen
met de CD de eerste ronde gehaald en daarmee dus 1000 euro gewonnen! Op naar de volgende
ronde.
Op de foto achter,van links naar rechts: Nico Arling, Menzo Wester, Vincent Kampherbeek,
Dick Hendriks. Op de voorgrond: Andre Niewijk (CD) en Jan Berends.

Bent u in het bezit van een geldig door de Nederlandse Reanimatie Raad geaccepteerd reanimatiecertificaat, meld u zich dan aan als burger hulpverlener via de website van www.hartslagnu.nl
(voorheen AED locator) zodat er bij een hulpoproep via 112 ook hulpverleners zijn!
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DE GLIJBAAN IN “ONS” ZWEMBAD KOMT ER, MEDE DOOR STEUN VAN DE RABOBANK.

De Rabobank pakte flink uit tijdens hun Nieuwjaarsreceptie!
Velen kregen een financiële bijdrage, zo ook Commissie
Dorpsbelangen. Het geld is bedoeld voor de glijbaan.
Samen met de donatie van vele andere sponsoren weten
we zeker dat de glijbaan er zal komen!

NLDOET 2013: HEEL NEDERLAND DOET MEE, ANNEN OOK!
Op zaterdag 16 maart 2013 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de
mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het
Oranje Fonds. Gemeente Aa en Hunze ondersteunt dit initiatief. Ook Commissie Dorpsbelangen
Annen sluit zich hierbij aan en organiseert daarom op 16 maart een “doe dag in Annen”!
Samen aan de slag, maar wat gaan we dan doen?
Dit kan van alles zijn: klusjes voor verenigingen, school, het Holthuys, het dierenparkje,
speeltoestellen opknappen, zwerfvuil opruimen, straatnaambordjes soppen etc.
Ben je trots op ons mooie Annen en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken om Annen
nog mooier te maken? Doe samen met Commissie Dorpsbelangen, de Gemeente en met andere
Anneroelen, buurtgenoten, familie, sportteams of collega’s mee met: Annen doet!
Kom zaterdag 16 maart om 9.00 uur naar het Streetveld bij de sporthal.
Hier verzamelen we, verdelen we de klussen en gaan samen aan de slag. Om 13.00 uur eindigen we
hier met een gezamenlijke lunch.
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Dorpsgids
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids
zie www.annen-info.nl kunnen hier aan bod komen

EEN GROOT OFFER, AREND KORS, 1915-1944, AAN ONTBERINGEN IN KRIJGSGEVANGENSCHAP GESTORVEN
Arend Kors, geboren op 1 maart 1915 in Annen, de hoofdpersoon in dit
boek, begon op 23 april 1937 zijn militaire loopbaan bij het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Hij wilde als jongeman de
werkverschaffing ontlopen om zodoende iets van zijn leven te maken.
Nauwelijks onder de wapenen geroepen, werd hij in de zomer van 1937
met honderden andere (KNIL) militairen naar Indië getransporteerd, om
daar de orde en rust te bewaken.
De auteur Bert Staats heeft voor zijn boek over Arend Kors gebruik
gemaakt van brieven en ander materiaal dat de familie Kors heeft bewaard.
Bert Staats heeft de laatste jaren als amateurhistoricus veel onderzoek
gedaan naar het verleden van zijn geboortedorp Annen. Voor het tijdschrift
“Toen” van de Historische Vereniging Annen heeft hij verschillende artikelen
geschreven. Daarnaast schreef hij samen met zijn vriend wijlen Jan
Huisman het boek Annen 1940-1945 Belevenissen en herinneringen van
Annenaren.
De presentatie van het boek, waarbij een ieder welkom is, vindt plaats eind februari datum en
tijdstip worden in de media bekend gemaakt. Na de presentatie is het boek te koop bij Alldro in
Annen.

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.
NIEUW IN ANNEN! HONDEN UITLAAT SERVICE
Heeft u niet genoeg tijd?

Bent u slecht ter been?

Voor de fun?!

Lianne Greving, een enthousiast dierenliefhebster, biedt u
de mogelijkheid om uw hond van zijn dagelijkse wandeling
te laten genieten!
Wanneer : Vrijdags en Zaterdags (andere dagen in overleg
mogelijk)
Tijdsduur wandeling : Minimaal 1 uur
Kosten : €10
Voor meer informatie : 06-50238566 ; liannegreving@hotmail.com
Even voorstellen:
Ik ben Lianne Greving, 22 jaar en ik woon al mijn hele leven in het mooie Annen
samen met mijn vriend Tim Greving en mijn Amerikaanse Stafford, Kynai. Ik heb
echt een passie voor dieren en ben met honden opgegroeid. Op dit moment volg
ik de opleiding Paraveterinair en ik zit in het 2e leerjaar. Ook loop ik nu stage bij
een hondenschool waar ik heel veel ervaring opdoe met veel verschillende
hondenrassen.
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NIEUW IN ANNEN: KRINGLOOPWINKEL “DE BOEDELMARKT”!
Sinds juni 2012 is Annen een winkel rijker. De Boedelmarkt.
Op 1 juni is er op de Hullen 1, (achter Autobedrijf Mulder) een
kringloopwinkel gevestigd.
Het bijzondere van deze kringloop is dat er naast goederen die
een 2e leven krijgen ook goederen worden ingekocht. Met name
antiek, verzamelingen en zolderopruiming.
Door deze werkwijze heeft de winkel een aantrekkelijk
wisselend aanbod.
Na meer dan 30 jaar actief te zijn geweest in de autobranche is
Thimo Mulder deze winkel begonnen. “Antiek en curiosa heeft
altijd mijn interesse gehad. Zo verzamel ik al 25 jaar lp’s en
singels. Toen ik onlangs een kringloopwinkel in Joure bezocht
vroeg ik mij af waarom Annen geen kringloop heeft. De
Hunzemarkten worden heel goed bezocht, de route naar Annen
is dus bekend. Verder is er geen kringloopwinkel in de directe
omgeving.
Na een telefonische afspraak haal ik op maandag en dinsdag
met mijn bus de spullen op. Woensdag t/m zaterdag is de
winkel open en natuurlijk ook op de zondagen van de
Hunzemarkt.”
Kom eens kijken. En heeft u overtollig huisraad, Antiek,
Brocante, Zolderopruiming, ontruiming, samenwonen of een
verzameling bel voor een afspraak.
De Boedelmarkt

Thimo Mulder 06- 46 149 507

De Hullen 1

Annen

20 JAAR WIM BOELENS INSTALLATIETECHNIEK
Op 1 februari 1993 werd de naam Weijer
Installatietechniek veranderd in Wim Boelens
Installatie-Techniek. Het was voor Wim en Esther
Boelens een grote maar mooie uitdaging om als
zelfstandig ondernemer een nieuwe weg in te slaan.
Wim Boelens Installatie-Techniek is van alle markten
thuis; van CV installaties tot zinken dakgoten, van
een nieuwe meterkast tot vervangen van uw riool.
Het bedrijf is erkend door de SEI (Stichting Erkenning
Installatiebedrijven) en Sterkin
(Erkenningsregelingen Installatiebranche).
De kracht is de knowhow die ze in huis hebben. En
daar zijn ze trots op!
Ze proberen om hun (nieuwe) klanten altijd zo snel
mogelijk te helpen en het werk zeer vakkundig af te leveren. Of het nu om nieuw- of verbouw gaat;
volgens Wim is er voor de meeste problemen een goede oplossing. Het leveren van maatwerk staat
hoog in het vaandel. Wim schroomt daarom ook niet om eventueel extern, extra knowhow in te
schakelen om dit maatwerk te versterken.
Al geruime tijd is er veel aandacht voor duurzame energie. Ook daar draaien ze hun hand niet voor
om. (D.m.v. o.a. scholingen hebben ze zich goed kunnen voorbereiden op deze tendens.)
Zonnepanelen, zonneboilers, warmtebronnen.. Ze komen graag bij u langs om u hierover te
informeren.
De Koningin heeft besloten te stoppen…
Wim Boelens Installatie-Techniek is dit nog niet van plan, maar wil wel alle klanten bedanken voor
het vertrouwen !
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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.
POSTDUIVEN VERENIGING P.V. “DE VLIEGERS” ANNEN
Bij het duivenspel is het de bedoeling dat alle duiven tegelijk worden gelost. Van elke liefhebber is
de afstand vanaf lossingsplaats tot eigen hok tot op de meter nauwkeurig bepaald. Omdat de exacte
aankomsttijd van de duif op het hok wordt vastgesteld door de elektronische klok, kan van elke duif
de gemiddelde snelheid worden bepaald. De duif met de hoogste snelheid is winnaar van de vlucht.
Door elke duif punten toe kennen, naar gelang de klassering, worden de kampioenen bepaald.
In de zomer worden er vluchten georganiseerd. De
kortste afstand vanaf Zutphen is zo’n 100 kilometer en
de langste is ongeveer 650 kilometer vanaf Orléans
(midden Frankrijk). In het verleden werd ook wel vanaf
Chateauroux gevlogen (ongeveer 780 kilometer, maar
dat werd door velen te ver gevonden. De vluchten over
de kortste afstanden tot 250 kilometer worden de
Vitessevluchten genoemd. De vluchten van 250 tot 450
kilometer noemt men Midfondvluchten, de vluchten van
450 tot 700 kilometer de Fondvluchten en afstanden tot
1200 kilometer de Overnachtfondvluchten. De laatste
categorie wordt over meerdere dagen vervlogen.
De eerste vlucht is meestal begin april en de laatste vlucht medio september. In de winter is er dan
tijd voor de jaarlijkse tentoonstelling, altijd in het 2e weekeinde van december.
Meer inlichtingen bij: Roelof Popkes, Naweg 27 9463 PH Eext, popkes@canaldigitaal.nl
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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 DAN VOOR. EN ONTVANG GRATIS EEN BOEK!
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.

Wist u datjes
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen maximaal 30 woorden.
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
WIST U DAT:
-

De openingstijden van het politiebureau in Gieten gewijzigd zijn?
Maandag en Dinsdag 13.00-17.00 uur
Woensdag en Donderdag 9.00-13.00 uur
Vrijdag gesloten
U via onderstaande link meer informatie kunt vinden over “onze” wijkagent
Eric Speelman. www.politie.nl/wijkagenten/01/tynaarlo/eric-speelman.html

WIST U DAT WE DIT BEDANK BRIEFJE HEBBEN ONTVANGEN?

Hallo Anner Oelen,
Wij willen jullie bedanken voor de bijna 40 jaar bijzonder mooie,
gezellige en vrolijke jaren die wij samen met jullie hebben gehad in het
zwembad De Borghoorns .
Onze laatste dag in het zwembad 15 september is voor ons onvergetelijk
geworden door al de belangstelling, mooie woorden en de vele cadeaus
en kaarten. Ook de woorden die geschreven zijn in het " mooie schrift "
hebben ons diep geraakt.
Wij wensen jullie nog heel lang plezier van en in het " nieuwe " zwembad De Borghoorns MET
GLIJBAAN waar wij, samen met jullie, erg trots op zijn.
Henk en Marijke Ubels
WIST U DAT:
• Ik iedereen die mij nog kent een gezond 2013 toe wens, in Annen?
Jan Reinders
• Zenegroen 26, 7772NG, Hardenberg, 0523-270038
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WIST U DAT:
•

Gezocht: mensen die het leuk vinden om voor de gezelligheid te zingen met elkaar!
Afgelopen juni, na het korenfestival in Annen, hebben we het er over
gehad dat het ons leuk lijkt om te kijken of we een popkoor in Annen op
kunnen richten.
Lijkt het je leuk om met ons mee te zingen, neem dan contact op met
Esther Boelens woltingboelens@zonnet.nl ,Hilly Schuiling
hillyschuiling@hotmail.com of Lianne Schuiling liannesch@hotmail.com

•

Ook zijn we nog op zoek naar iemand die kan dirigeren. Weet u iemand die dit zou kunnen
en willen wilt u dit ook aan ons laten weten?

WIST U DAT:
•

Brandgevaarlijke waxinelichtjes

In december zijn er, o.a. tijdens de cadeautjesmarkt in ’t Holthuys,
zelfgemaakte waxinelichtjes verkocht.
Bij een aantal hiervan is gebleken, dat (waarschijnlijk door gebruik van
een ander merk lijm) het plaatje schroeit of zelfs helemaal vlam vat.
Het is daarom aan te raden deze waxinelichtjes niet op te branden!
Dit kan overigens wèl als de bovenlaag met plaatje er eerst af is gehaald.

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 even door.
ZATERDAG 2 FEBRUARI OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag Annen,
dan kunt U ons bellen of mailen en komen wij 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 ten 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!

ZATERDAG 2 MAART OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 2 maart 9.15 uur m.m.v. ploeg Scheper
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.
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WOENSDAG 13 FEBRUARI OPENBARE JAARVERGADERING COMMISSIE DORPSBELANGEN
Woensdag 13 februari bent u welkom bij de openbare jaarvergadering van
Commissie Dorpsbelangen Annen. De commissie zal hierbij het jaarverslag van
2012 presenteren en uw vragen over het werk van de CD beantwoorden. Kom
gerust naar Ons Dorpshuis, 20.00 uur, de koffie is gratis!

WAT IS ER TE DOEN IN ONS DORPSHUIS?

WWW.DORPSHUISANNEN.NL

ZATERDAG 9 FEBRUARI DE FULL MINTIES
Het trio in het mintgroen musiceert, presenteert en acteert.
Muzikaal stevig verankerd in de jaren '50 en '60. www.fullminties.nl

ZATERDAG 16 FEBRUARI KAART- EN SJOELAVOND
19:30 uur in Ons Dorpshuis. Er wordt gespeeld om vele smakelijke
prijzen. Hoofdspelregel: gezelligheid is troef in een ontspannen sfeer.

ZATERDAG 16 FEBRUARI GRATIS SCHAATSEN IN DE BONTE WEVER
Leden van IJsvereniging Nooitgedacht uit Annen kunnen op deze datum weer gebruik
maken van de mogelijkheid 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. De schaatsers moeten handschoenen en mutsen dragen. De toegang is
gratis.
Tot op heden is dit onder voorbehoud. Als er aan het Gewest een groot toernooi
wordt toegewezen, kan dat aanleiding zijn voor een wijziging.
ZONDAG 17 FEBRUARI TRAININGSKLASSIEKER WV METEOOR-ASSEN-RODEN
Op zondag 17 februari organiseert de Wielervereniging Meteoor-Assen-Roden in samenwerking met
de Stichting Acht van Annen, voor de derde keer een trainingsklassieker voor
alle renners uit Noord- en Oost Nederland in 9 categorieën. Deze wedstrijd is
onderdeel van een serie trainingswedstrijden die begint en eindigt in Ekehaar,
maar deze wedstrijd wordt dus in Annen en omgeving verreden.
Het parcours is dezelfde als vorig jaar. De eerste start is ’s morgens om 09.30
uur, de laatste aankomst rond 17.00 uur.
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.
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