Jaargang 6

februari 2015

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Starterswoningen in Annen
In 2014 hebben we frequent overleg gehad met de gemeente inzake het
realiseren van starterswoningen. De bouw van woningen op de oude
volkstuintjes was één van de belangrijkste pijlers in dit overleg. Daarnaast
waren er een aantal particuliere initiatieven.
Gedurende het jaar is gebleken dat de bouw van woningen op de volkstuintjes
niet rendabel geëxploiteerd zou kunnen worden. In december is deze optie
definitief door de gemeenteraad afgewezen.
Tijdens ons laatste overleg met de gemeente is echter wel gebleken dat er
een aantal particuliere initiatieven in een ver gevorderd stadium zijn. Het zullen niet allemaal
starterswoningen worden maar er komt de komende jaren wel woonruimte bij. Hierdoor bestaat de
kans dat er door doorstroming ook betaalbare woningen vrijkomen voor starters. Wij hebben met
de gemeente afgesproken dat zij dergelijke initiatieven positief zullen behandelen.
De woningbouwvereniging is tevens vrij ver gevorderd met het plan om woningen te realiseren aan
de Kruisakkers. Dit zullen sociale huurwoningen worden. Deze woningen zouden goed passen bij
startende Anneroelen. De verwachting is dat er ongeveer 10 woningen gerealiseerd gaan worden.
Details en realisatie zijn op dit moment nog niet voorhanden.
De Gemeente geeft als advies: schrijf je als starter wel in bij de Woonborg!
Door de gemeente wordt tevens aangegeven dat er in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheid voor starters op de woningmarkt om een starterslening te verkrijgen voor de
aankoop van een nieuwe of bestaande woning. Een starter kan max. €17.500 lenen.

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.
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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 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.

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

The Eastermoorsingers uit Annen trekken nieuwe dirigent aan en zijn op zoek naar
zangers.
Het mannenkoor heeft weer een vaste dirigent
kunnen aantrekken. Jan Pranger uit Annen gaat
voortaan het koor leiden.
Het koor bestaat sinds 2002 en telt momenteel 15
leden. Inmiddels is een repertoire opgebouwd van
barbershopsongs en popmuziek uit het verleden.
Over het algemeen wordt er vierstemmig
gezongen, altijd in close-harmony.
De ambitie is het repertoire te verbreden met o.a.
muziek uit romantiek en modern klassiek. Het
streven is een bredere basis te krijgen onder het
koor. Daar hoort ook het aantrekken van meer
zangers bij. In iedere stemsoort kan versterking
worden gebruikt.
Ervaring is niet nodig. Houdt u van zingen en gezelligheid? Proef dan eens de sfeer op de
wekelijkse repetitieavond op maandag van 20.00 – 22.00 uur in de obs “De Eshoek”,
Molenakkers 30, 9468 BM Annen of bel voor meer informatie Jan Hoiting, secretaris 0592-272095.
Zie ook de website www.eastermoorsingers.nl
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Vocaal Festival Annen maakt zich op voor 13 juni 2015!
Het jaarlijks festival voor koren en orkesten maakt zich op voor een feestdag op 13 juni 2015.
Velen hebben zich al weer aangemeld. Ook dit jaar zijn er maar liefst 10 podia op verschillende
locaties in Annen waar continu optredens zullen zijn. Totaal 120 optredens met 1500 mensen die
meedoen.
Er zullen weer workshops worden gegeven waaraan iedereen kan meedoen. En ook het Festival
Proms met het Veenkoloniaal Symfonie Orkest, ruim 80 muzikanten is een belevenis die je zeker
moet meemaken.
Meer info: www.vocaalfestivalannen.nl

Doe mee met het Aa en Hunze panel!
De gemeente heeft het digitale Aa en Hunze panel geopend, om zo beter te weten wat er leeft
onder haar inwoners. Uw meningen en ervaringen zijn belangrijk voor het gemeentelijk beleid. Wij
hopen daarom dat u meedoet met het Aa en Hunze panel.
Uitnodiging
Als u zich aanmeldt als panellid, ontvangt u een aantal keer per jaar een uitnodiging om
via internet een digitale vragenlijst in te vullen. Hiervan krijgt u per e-mail bericht.
Deelname is vrijblijvend
Per onderwerp kunt u besluiten of u wilt meedoen. Deelname aan het panel
is vrijblijvend. Wanneer u een keer wilt overslaan, bijvoorbeeld door
vakantie, dan kan dat. Ook kunt u via deze website altijd aangeven te
willen stoppen als panellid.
Anoniem en vertrouwelijk
Verder worden uw antwoorden anoniem verwerkt en uw gegevens vertrouwelijk behandeld door
I&O Research, het externe onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente Aa en Hunze dit
panel beheert. Na afloop van elke peiling informeren wij u per e-mail over de belangrijkste
uitkomsten.
Meld u nu aan voor het Aa en Hunze panel!

www.aaenhunzepanel.nl

Facebook CD en Sport en Spel nu makkelijk te vinden via www.annen-info.nl
Klik op de 2 tabbladen aan de zijkant van de website annen-info.
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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
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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.

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

OORKONDE
BAANSPORTTROFEE
Het bestuur van de KNMV, in vergadering bijeen op 3 november 2014 in Arnhem, heeft besloten de
Baansporttrofee 2014 toe te kennen aan:

Stichting MC Annen.
De grootste beweegreden voor het bestuur van de KNMV om de Baansporttrofee toe te wijzen aan de
Stichting MC Annen is de bij de voortduring tentoongespreide energie van de Stichting Mc Annen en
haar vrijwilligers in het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de grasbaansport
op een unieke locatie met een rijke traditie gepresenteerd wordt aan een zeer breed publiek.
Het plezier dat beleefd wordt aan het evenement door zowel deelnemers als bezoekers is tekenend voor
de succesvolle formule waarbij de stichting in staat is gebleken om met de door haar zo geliefde
motorsport “de harten van het publiek te stelen”.
Middels sponsoring kunnen sporters en publiek gratis genieten van de grasbaansport. Een waar
dorpsfeest. Door het vele werk en het binnenhalen van sponsoren werd aan het publiek en rijders een
evenement geboden waar het bestuur van de KNMV bijzonder van onder de indruk is.
Tussen 1957 en 1964 werden in de dorpskern van Annen, op De Brink, grasbaanraces georganiseerd. Na
een breuk van 40 jaar heeft de Stichting MC Annen de traditie in 2004 in ere weten te herstellen. Sinds
19 september 2004 worden er wederom jaarlijkse wedstrijden verreden op de lommerrijke brink van
Annen.
Het bestuur van de KNMV heeft besloten de Stichting MC Annen te onderscheiden voor het
enthousiasme waarmee zij de laatste jaren baansport evenementen heeft georganiseerd. Zij heeft
hiermee herhaaldelijk bewezen in staat te zijn de door ons allen zo geliefde sport op een laagdrempelige
manier ter veler vermaak dichtbij een breed motorsport-publiek te brengen.
Doetinchem, 11 januari 2015
Jan de Geus
Algemeen Voorzitter
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Rectificatie bonnenboekje SV Annen Bon BCAO
Door een vergissing van de penningmeester zijn de data vermeld in
de bon van BCAO (14 en 28 februari) verkeerd.
Iedere Annenaar die een bon inlevert is welkom om mee te baden barmintonnen op een van twee van onze vaste
speelavonden in februari: op vrijdagavond 13 of 27 februari.
Met een tweede bon in het boekje kan iedereen ouder
dan 16 jaar voor een heel lage prijs voor de rest van het seizoen lid worden. Dat is
geen vergissing, dus maak er gebruik van!

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.
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2015 belooft een bijzonder jaar te worden

2015 is voor Breeland een feestelijk jaar, zij hebben namelijk niet één
maar twee jubilea te vieren!
Breeland Recreatie bestaat 35 jaar
Paviljoen Breeland bestaat 10 jaar
Breeland Recreatie organiseert dit jaar meerdere acties, activiteiten en
evenementen.
Houd hun facebookpagina en nieuwsbrieven in de gaten.
http://www.breelandrecreatie.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.

Locatie Paasvuur Annen gezocht.
Het paasvuur van Annen zal dit jaar niet op de locatie aan de
Nije Dijk gehouden kunnen worden. De organisatie is op zoek
geweest naar een nieuwe locatie maar heeft deze tot op heden
niet kunnen vinden. De organisatoren willen graag de hulp
inroepen van de inwoners van Annen. Inwoners die een
geschikte locatie weten of beschikbaar hebben kunnen zich
melden bij Jan Klinkhamer (0592 - 27 26 37).
Mocht er geen locatie gevonden worden, dan gaat het paasvuur dit jaar in Annen niet door.
Ontvangen 3 januari 2015 via info@annen-info.nl:
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik graag een verslagje inleveren.
30 december 2014, Cafe de Anneroele.
Onze ijsvereniging Nooitgedacht heeft een kaart en sjoel avond georganiseerd.
Wij als lid dachten vooruit laten wij daar ook eens een keer aan deel nemen. Als
het niks is zijn we zo weer thuis. Nou... dat zo weer thuis zat er niet in. Dit
omdat we hier een geweldig mooie en humoristische avond hebben gehad. De
kaarters hadden de overhand maar onze 6 tallige sjoel leden hadden pret voor
10. Ja en een score dat er werd gedaan, het was ongelofelijk. Tevens hadden we
ook nog een overheerlijke oliebol gekregen die de Harley club het cafe had
geschonken. Mijn man en ik hebben een enorm toffe avond gehad. Mocht het dit
jaar weer worden georganiseerd dan raadt ik jongere en oudere leden aan om te
komen. Het is echt een gezellige avond (en d'r waren ook nog dikke priezen).
Mensen een te gek 2015 gewenst en hopen op nog een beetje natuurijs dit jaar.
Groetjes Franc en Gea Visscher
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Geniet jij ook altijd zo van Koningsdag op de Brink?
Het bestuur is als weer druk bezig met de voorbereidingen.
Het aantal werkzaamheden loopt richting Koningsdag altijd
behoorlijk op, daarom is het bestuur op zoek naar
assistent-bestuursleden voor de terreininrichting, het
sportplein en het kinderplein. Het is de bedoeling dat deze
mensen vanaf maart mee gaan draaien en op Koningsdag
inzetbaar zijn. Het betreft geen bestuursfunctie, maar wij
vinden het erg fijn als je ons team meerdere jaren komt
versterken in de maanden maart/april.
Lijkt je dit leuk, meld je dan aan via vriendenvanoranje@live.nl of via 06-50218152.

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 7 maart oud papier ophalen vanaf 9.00 uur.
Met medewerking van ploeg Zeubring 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 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. 0639377295 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!
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Zaterdag 14 februari : Schaatsen de Bonte wever (voor leden)
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.
Zaterdag 14 februari van 17:00 tot 19:00.

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
- 17 maart om 19:30 Kaart en Sjoelavond
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.
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