Jaargang 5

juni 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Sportvisie Annen 2014-2019
Gelijktijdig met het Oeleneis heeft u de “sport enquête” ontvangen.
Heeft u het al ingevuld?
Aangezien wij graag per leeftijdscategorie de gegevens verzamelen
verzoeken wij u om de enquête per gezinslid in te vullen.
U kunt de papieren versie invullen, kopiëren of uitprinten digitaal
invullen via http://sportvisie.annen-info.nl
Hoe meer mensen de enquête invullen des te beter kunnen we de
Sportvisie gericht op Annen schrijven.
De papieren versie zullen wij donderdagavond 5 juni tussen
18.00 uur en 19.30 uur deur aan deur ophalen samen met
vrijwilligers van de sportverenigingen. Mochten we u deze dag niet thuis treffen dan kan
de enquête tot en met 7 juni ingeleverd worden bij het Sportcafé (sporthal) of de COOP.
Starterswoningen in Annen
Op 24 maart hebben we de starters voor het laatst geïnformeerd
over de “Starterswoningen in Annen”. Vanwege de verkiezingen is
het dossier overgegaan van Jur Wiersum naar Henk Heijerman.
Met hem en de ambtenaren heeft Commissie Dorpsbelangen
afgelopen maand een gesprek gehad.
Stand van zaken nu is dat er diverse recente ontwikkelingen
gaande zijn.
1. Het bestemmingsplan van locatie Zuidlaarderweg 77 (naast de
pizzeria) wordt waarschijnlijk goedgekeurd door de Raad zodat
die in de bouwvergunningsfeer kan gaan, dit is weliswaar een
particulier initiatief, maar toch een optie om informatie over in te winnen (wij, de CD, staan hier
verder buiten!).
2. Het bestemmingsplan achter Zuidlaarderweg 75 (aan de toegangsweg naar parkeerplaats
winkelcentrum) is ingediend bij de gemeente, dit is ook een particulier initiatief.
3. Locatie volkstuintjes (t.o. Boerhoorn, dit is gemeentegrond), de gemeente gaat ook met deze
locatie verder om te kijken wat de kavels moeten gaan kosten.
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4. Stichting Woonborg bekijkt momenteel de mogelijkheid tot de bouw van nieuwe huurwoningen
in Annen.
5. Tot slot is er nog een particulier initiatief ingediend voor mogelijkheden tot starterswoningen.
Kortom er zit van diverse kanten beweging in de goedkopere woningmarkt! Wij hopen je hiermee
eerst voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hebben begin juli weer een gesprek met de
gemeente waar we dan weer meer te horen krijgen en jullie daarna uiteraard ook weer.

Sport & Spelweek
De week der weken zit er weer op. We kunnen met z’n
allen terug kijken op een geslaagde week.
De winnaar werd ploeg Mulder en de rode lantaarn mag
een jaar lang bij ploeg Roossien voor het raam staan.
Om nog een beetje na te genieten kan je naar de S&S
site gaan www.sportenspelweek.nl In de loop van de
tijd zullen er nog vele foto’s van deze week op deze site komen te staan.
Commissie Dorpsbelangen bedankt iedereen die deze week weer tot een succes heeft gemaakt.

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

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 hier aan voor het Aa en Hunze panel!
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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

Vocaal Festival zaterdag 14 juni
De vele koren uit alle windstreken komen op 14 juni naar Annen om zich te presenteren op het
festival. Zelden hebben we de mogelijkheid om zoveel verschillende genres mee te maken, te zien
en vooral te beleven. Op maar liefst 10 podia zullen gelijktijdig ruim 1500 deelnemers de
optredens verzorgen. De koren komen uit heel Nederland en Duitsland. Dit zijn de vele
deelnemers.
Het festival wordt opnieuw afgesloten met de Festival Proms Annen. Een bijzonder optreden van
het Veenkoloniaal Symfonie Orkest met een aantal koren van het festival.
Het festival is allesbehalve een gewoon korenfestival gebleken. Het Vocaal Festival Annen is een
spontane broedplaats voor nieuwe initiatieven, voor kennisvergaring en vooral samenwerking
tussen totaal verschillende disciplines.
Verschillende workshops zullen gevolgd kunnen worden. Heeft u altijd al eens willen weten wat
een circlesong is? Het is te beleven tijdens het festival. En ooit gedacht om te leren om een koor te
dirigeren? Wel nu....
Natuurlijk is een bezoek aan de Festival Fair de moeite waard, al was het alleen voor de unieke en
heerlijke Festival Wijn of Bittertje met een heerlijke Notenkoek. Alle info vindt je hier.
Het Vocaal Festival Annen 2014 wordt opnieuw een onvergetelijke dag voor deelnemers en
bezoekers.
Vele sponsoren maken dit festival mogelijk. Het festival wordt ook in Duitsland gepromoot en heeft
daarmee een internationale uitstraling.
Meer info: www.vocaalfestivalannen.nl
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Programma 7e Harleydag Annen 22 juni:


12:00 Aanvang 7e Harleydag Annen



12-18 Optreden Cadillacs op ’t podium



15-15.30 Optreden Cynthia Weiss op ‘t podium



16.45 Oplaten ballonnen voor Goede Doel



17.00 Uitslagen + huldigingen prijswinnaars



18.00 Einde officiële gedeelte 7e Harleydag



18.00 – 21.00 Afterparty met muziek in de feesttent



Gehele middag o.a.: – Bikermarkt – Loud Pipes
contest – Mooiste Bike verkiezing door ’t publiek – Motorband bowlen – Krukas gooien –
Kettingzaag demonstratie – Wheelysimulator – Motorband werpen – Schminken kinderen

http://harleydagannen.nl
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.

Haal een voetbalposter en doe mee aan de gratis poule!!
Alle winkeliers, aangesloten bij de ondernemersvereniging ANNO,
geven in hun winkels een prachtige poster uit waarop het
wedstrijdschema staat vermeld van het binnenkort te houden WK
voetbal in Brazilië.
Van dag tot dag kan hierop bijgehouden worden hoe
de stand is.
Om het nog mooier en spannender te maken
bestaat de kans om gratis mee te doen aan de poule
die door de ondernemersvereniging wordt
georganiseerd.
Ga naar www.annen1.nl en voorspel het verloop van de wedstrijden.
Er zijn prachtige prijzen te winnen; een fiets, een Samsung Galaxy Tab, een productenmand en 2
dinerbonnen.
Reden genoeg dus om hier aan mee te doen.
Heeft u nog geen poster in huis ga dan snel naar één van de winkels om er eentje te halen.
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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.

Avond4daagse 10 t/m 13 juni
Start vanaf De Brink 10 km. 18:00 uur, 5 km. 18:15 uur.
I.v.m. het WK starten we vrijdag de 13e een half uur eerder, dus 10 km. om
17:30 en 5 km. 17:45 uur.
Ook nodigen we iedereen uit om vrijdag de 13e in voetbaltenue/oranje/rood/
/blauw de route te lopen.

Autocross 15 juni
Op Nijedijk 3 zijn zondag 15 juni vanaf 12.00 uur
autocross wedstrijden.
Met onder andere de volgende klassen: regio-,
standaard-, kevers-, junioren- en de op stap
klasse. Meer info: www.autosportnoord.nl

De Hunzerun zaterdag 21 juni.
Een prachtig parcours van 10 kilometer en 5 kilometer
(deels verhard, deels onverhard) en met een
schitterende start-lokatie: zwembad De Borghoorns.
Dit jaar is er ook weer een kabouterloop. De kinderen
uit groep 1 en 2 kunnen een rondje lopen van 500m.
Deze start is om 14.30 uur.
Aansluitend de start van de Jeugdloop. Kinderen van
groep 3 t/m 5 lopen 900 m. Kinderen van groep 6 t/m 8 lopen 1800 m. Starttijden: 10 kilometer
(wedstrijdloop) en 5 kilometer 15.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.aaenhunzekidsrun.nl
Inschrijven voor de Hunzerun kan via www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 21 juni voor het
zwembad "de Borghoorns"
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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.

Wist u dat:
• “Onze Gerrit Bazuin” raar opkeek toen hij bij de
papiercontainer kwam en een prima opklapbed zag staan!
• De persoon die dit bed achter heeft gelaten kennelijk niet kan
lezen.
• Er niet voor niets een bord staat met; Alleen papier & karton.
• We ons wel afvragen van wie dit bed is? Waarom staat het
hier? Heeft iemand hier bij de container geslapen? En waarom
dan?
• Er overwogen wordt om DNA onderzoek uit te voeren om zo
de eigenaar te achterhalen en om na te gaan wat dit bed
allemaal al “beleefd” heeft!
• Wij graag meer informatie willen over deze geheimzinnige
zaak.
• We jou uitdagen om hier over mee te denken en om te
reageren via 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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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.

Maandag 23 juni oud papier ophalen
Maandag 23 juni, 18.15 m.m.v. 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!

Zaterdag 7 juni oud ijzer en andere metalen 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!

Zondag 15 juni Brinkmarkt
Op de grootste Brink van Europa, in Annen.
Meer info; http://www.marktbezoeken.nl
(Dorpsgids Annen-info)
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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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