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Jaargang 6                                          maart  2015 
 
  

 

11 februari Openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen 

 
Het was een goede opkomst bij de jaarvergadering. Commissie Dorpsbelangen vertelde aan de 

hand van het jaarverslag wat ze in 2014 gedaan heeft. Er werd ook 
gesproken over de dorpsvisie, deze is al weer een paar jaar oud. 
Gezamenlijk vinden we het hierbij vooral belangrijk om een goed 
contact te houden met de Gemeente. 
De aanwezigen konden tijdens de jaarvergadering hun vragen stellen. 
In de rondvraag kwam er van alles aan bod. Zo werd er bezorgd gemeld 
dat er in een afvalbak lege flessen wijn zijn gevonden. Ook maakt een 
van de ouders zich zorgen over het mogelijk “Keet verbod” met oud en 
nieuw. Het Holthuys werd genoemd omdat de zorg ook hier verandert. 
Er werden vragen gesteld over woningen voor starters en senioren in 

Annen. De zorgen rondom de vele evenementen op de Brink kwamen aan de orde. En er werd een 
suggestie gedaan om extra geld te verdienen door zelf het blad te gaan opruimen in Annen tegen 
een gemeentelijke vergoeding. Kortom, er ontstond regelmatig een levendige discussie.  
Het jaarverslag 2014 van Commissie Dorpsbelangen is  te vinden op www.annen-info.nl  
 
 
 
Facebook CD en Sport en Spel nu makkelijk te vinden via www.annen-info.nl 
 
Beweeg met de muis over de twee tabbladen aan de zijkant van de website annen-info. 
Links vind je facebook CD en rechts facebook Sport en Spelweek. 

 

 
 
 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
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Per 1 januari 2015 zijn de volgende Anneroelen lid van Commissie Dorpsbelangen 
 

 
 

 
 
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. 
 
 

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

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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De toekomst is nu! Samen keuzes maken. 
 
Kom op donderdag 5 maart en praat mee over de toekomst 
van ANNEN, omgeving en Aa en Hunze! 
U bent van harte welkom om op donderdag 5 maart aanwezig te zijn 
bij de slotmanifestatie over de toekomst van Aa en Hunze. Tijdens 
deze manifestatie leggen we u de eerste versie voor van de 
geactualiseerde toekomstvisie, die u kunt aanvullen of aanscherpen. 
 

 
Locatie: GEMEENTEHUIS, Spiekersteeg 1, Gieten  Datum: 5 maart 2015 
 
Programma: 
 
Tussen 19.00 tot 20.00 uur – Kom binnen! U kunt binnenlopen op de tijd die u wilt in de hal 
van het gemeentehuis. Bij de diverse thematafels kunt u in gesprek gaan, uw vraag stellen en uw 
reactie geven. Bijvoorbeeld over: wat is nodig in uw dorp of omgeving op korte en langere termijn? 
Als inwoners en de gemeente meer gaan samenwerken, op welke gebieden zou dat dan kunnen en 
hoe? U kunt ook langslopen bij de verschillende onderwerpen en zelf uw opmerkingen noteren. 
Van 20.00 tot 21.00 uur – Discussieronde. In de raadzaal vindt een paneldiscussie plaats met 
4 deskundigen over de toekomst van Aa en Hunze, onder leiding van burgemeester Eric van 
Oosterhout. De deskundigen bespreken stellingen over wonen, zorg, economie en krimp en u kunt 
hierbij natuurlijk ook meepraten. 
Van 21.00 tot 22.00 uur – Napraten. In de hal van het gemeentehuis kunt u verder doorpraten 
over de thema’s en uw opmerkingen noteren of doorgeven.  
 
Wat er aan vooraf is gegaan, een korte terugblik 
In de afgelopen 3 maanden hebben we op diverse manieren informatie opgehaald over hoe 
inwoners de toekomst van hun dorp, omgeving en Aa en Hunze voor ogen hebben. We hebben dit 
gedaan door drie dorpsbijeenkomsten en een bijeenkomst bij het Dr. Nassau College te 
organiseren en door het Aa en Hunze (online) panel in te zetten.  
Veel informatie 
Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals bijvoorbeeld: de toekomst van voorzieningen als 
dorpshuizen en scholen, wonen en bereikbaarheid, werk en recreatie, wat inwoners zelf willen en 
kunnen doen en de rol van de gemeente. De bijeenkomsten leverden allemaal stuk voor stuk 
interessante gesprekken op!  Daarnaast hebben we van het Aa en Hunze panel veel zinvolle 
informatie ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!  
Toekomstvisie 
Met deze waardevolle inbreng hebben we een eerste aangepaste versie van de Strategische 
Toekomstvisie opgesteld die we op 5 maart voorleggen. Bent u het eens met de uitgangspunten? 
Heeft u aanvullende punten die u wilt melden? U bent van harte welkom op 5 maart!  
 
Meer informatie via: www.aaenhunze.nl/toekomst 
  

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

http://www.aaenhunze.nl/toekomst
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VRIJDAG 13 MAART VERKOOP VAN ORANJE SINAASAPPELS 
 
Vrijdag 13 maart a.s. zullen de Vrienden van 
Oranje voor het 4e jaar bij u langskomen voor 
de verkoop van Oranje sinaasappels.  
Vanaf 17:00 uur tot uiterlijk 19.30 uur kunt u 
leerlingen van de Eshoek verwachten die u 
sinaasappels aanbieden voor €5,- per zak. 
Met deze dosis vitamine C bent u in ieder geval 
in staat om super gezond en fit Koningsfeest op 27 april 
2015 bij te wonen! 

 
Beste Anneroelen, 
 
Wij zijn trots te kunnen melden dat we na twee opleidingsavonden waarin we veel passie en 
enthousiasme van de deelnemers hebben gezien 10 nieuwe burgerhulpverleners kunnen toevoegen 
aan hartslagnu.nl. Hierdoor komen we ongeveer op een totaal van 70 burgerhulpverleners in 
Annen die zich belangeloos inzetten om anneroelen te reanimeren bij een circulatiestilstand ter 
ondersteuning van de ambulance! Ga voor meer info naar www.hartveiligannen.nl. Heb je zelf een 
reanimatiediploma ga dan naar www.hartslagnu.nl en meld je aan als burgerhulpverlener! Samen 
kunnen we levens redden! Wil je in contact komen met Hartveilig Annen mail dan naar 
burgerhulpverlening@live.nl of kijk op facebook www.facebook.com/hartveiligannen 
  
Met hartveilige groet, Menzo, Dick, Nico, Jan en Vincent 
 
 
 

 

http://www.hartveiligannen.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
mailto:burgerhulpverlening@live.nl
http://www.facebook.com/hartveiligannen
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Zal het er dit jaar nog van komen? 

Het bestuur van de IJsvereniging is er wel klaar voor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
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Bewegen goed voor oud, jong en nog jonger. 
 
Data van de Peutergym:  
 
6 en 20 maart 
10 en 24 april 
 
Van 10.45 uur tot 11.45 uur in de Sporthal 
Meer informatie: http://peutergym.webklik.nl/  
 
 

 
Voorjaarsfair en Paasshow 29 maart 
 
Op zondag 29 maart organiseert Tuinwinkel Klinkers een fair met 
een grote diversiteit aan producten zoals o.a. brocante, woon-
accessoires, sieraden, streekproducten en tuindecoratie.  
 
In de winkel is een grote paasshow, waar u prachtige exclusieve 
paasarrangementen, voorjaarskransen, bloemstukken en andere 
paasproducten kunt vinden. In aanloop naar de naderende 
paasdagen kunnen kinderen eieren zoeken 
 
Met de voorjaarsfair/paasshow wordt ook het nieuwe tuinseizoen gestart en kunt u een kijkje 
nemen op het vernieuwde showterrein, waar o.a. diverse bestratingsmaterialen te zien zijn en een 
kleine showopstelling van een tuin. U kunt zelf aan de slag gaan in de tuin, maar u kunt het ook 
door onze hoveniers laten uitvoeren. Informeer gerust naar de mogelijkheden. 
 
De fair wordt gehouden van 10.30 t/m 17.00 uur. U vindt ons aan de parkeerplaats aan de 
achterzijde van  winkelcentrum d’Anloop in Annen. 
Voor meer informatie; www.tuinwinkelklinkers.nl   
 
 
In week                     het Geopark zien! 
 
 

Op woensdag  4 maart organiseert Breeland Recreatie  in Paviljoen 
Breeland voor 60-plussers, alleenstaanden en overige 
geïnteresseerden een presentatie over Geopark de Hondsrug. 
 
U kunt reserveren voor de morgen of de middag.  
(9.30 – 11.30 of 13.30 – 15.30) 

 
Het programma: 

- 2 koffie en Drentse specialiteit   
- Film over  Geopark de Hondsrug  met  inleidingen door Liesbeth Simon en Piet 

Steenbergen. 
Prijs € 4,95. info@breelandrecreatie.nl of 0598-468577 

 
2015 is voor Breeland een jubileumjaar: Het bedrijf bestaat 35 jaar en het Paviljoen bestaat 10 
jaar. Rondom de getallen 35 en 10 worden diverse evenementen georganiseerd, te beginnen in 
week 10. 

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://peutergym.webklik.nl/
http://www.tuinwinkelklinkers.nl/
mailto:info@breelandrecreatie.nl
http://www.breelandrecreatie.nl/
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Wist u dat: 
 

- Onderstaande via mail/ facebook / twitter / werk / prikborden / 
vriendenkringen enz. zoveel mogelijk verspreid mag worden? 

 
Loop mee en sta stil bij kanker in een 24-uurs wandelestafette op De Brink 
in Annen op 6 en 7 juni 2015. Meedoen: www.samenloopvoorhoop.nl/annen 
 

- De organisatie hoopt dat ook mensen “buiten Annen” met ons mee doen. 
 
Wist u dat: 

- Er via de info@annen-info.nl  ook oproepjes binnen komen 
zoals deze: 

- Het zou toch fijn zijn  als de hondenbaasjes de hondenpoep 
zouden opruimen? 

- Er hiervoor bij verschillende warenhuizen goedkope en 
handige hondenpoepzakjes te verkrijgen zijn. 

 
Wist u dat: 
 

- Jan Hoogstrate met een 15 tal junioren van vv 
Annen  rondom de sporthal, streetveld en sportpark 
straatafval heeft opgeruimd? 

- Zij hiermee een kleinigheid van de vv Annen verdienen 
i.v.m. een buitenlandse reis. 

- Zij dit jaar niet mee konden doen met Annen Doet, 
omdat ze dan een voetbalwedstrijd hebben. 

- Ze op deze wijze toch een steentje konden bijdragen. 
- Wij hen hiervoor heel erg bedanken! 

 
 
 

 
Zaterdag 21 maart 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. 

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. 

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. 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/annen
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annen-info/
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Zaterdag  7 maart oud papier ophalen 
vanaf 9.00 uur. 
 
Het papier graag goed gebundeld langs de weg 
plaatsen. Het papier wordt opgehaald met vier 
vrachtauto's, vier vrijwilligers van Dorpsbelangen en zes 
vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken. Deze keer met medewerking van ploeg 
Zeubring (voorheen ploeg Greving). 
 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het 
dorp en de verenigingen, dus alle beetjes helpen! 
 
 

 
 
Uit het jaarverslag van Commissie Dorpsbelangen 2014 OUD PAPIER  
Het oud papier werd ook in 2014 weer in 10 rondes opgehaald.  
De tendens van een lagere oud papieropbrengst heeft zich het afgelopen jaar ook voortgezet, we 
bleven nu steken op 250 ton maar in deze tijd is dat zeker geen slecht resultaat en toch alleszins 
de moeite waard om het te blijven inzamelen.  
De prijs is het gehele jaar tussen de 4 en 5 cent per kilo geweest, gezien de garantieprijs van de 
gemeente die 3,2 cent is, mogen wij en de gemeente niet mopperen. Als de prijs hoger is als de 
garantieprijs van de gemeente hoeft deze niets bij te dragen, vandaar. Bij een prijs beneden de 
3,2 cent vult de gemeente deze aan tot 3,2 cent de zgn. garantieprijs. In het verleden is het 
weleens voorgekomen dat de oud papierprijs negatief was, dan moest je dus betalen om het kwijt 
te kunnen vandaar dat de gemeente is gaan werken met een garantieprijs.  
 
Deze papierprijs geeft de commissie ook weer meer mogelijkheden om aan haar activiteiten iets 
extra’s toe te voegen of een nieuwe activiteit te starten, getrouw aan onze doelstelling om de 
leefbaarheid van het dorp Annen te versterken.  
 
Alle vrijwilligers van de S&S-ploegen en leden van Dorpsbelangen worden dan ook hartelijk 
bedankt voor hun werkzaamheden tijdens de papierinzamelingen, niet onvermeld mag blijven dat 
“onze Gerrit” er steeds weer voor zorgt dat de container bij het oude gemeentehuis goed beladen 
wordt. Zie het bord bij de container voor een goede belading, graag jullie medewerking hierbij.  
In 2015 staan 9 rondes gepland. Door de lagere opbrengst, vooral ook in de zomermaanden, en 
om een redelijke belading van de vrachtauto’s te krijgen leek dit ons verantwoord om ook in de 
toekomst nog over een goede ophaaldienst te kunnen beschikken.  
De data voor 2015 zijn al via het Oeleneis verspreid, we hopen in 2015 net zoveel oud papier te 
ontvangen als in 2014 maar daar hebben we wel de medewerking van het dorp bij nodig. 
 
 
 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
 
 
Cursus breien en haken 
 

 
In het Dorpshuis Annen is er op maandag 2, 9, 16, 23 en 30 maart weer gelegenheid om te breien 
en te haken.  

Je kunt er vragen stellen over je eigen werk.  
Breien en haken leren kan ook. 
  
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Kosten per avond: €5,- incl. koffie, excl. materialen, €4,- voor vrienden van het 
Dorpshuis 
Meer info: wiebe-ineke@hetnet.nl ,  0592-271621  Zie ook: 
www.dorpshuisannen.nl 
 

 
 

mailto:wiebe-ineke@hetnet.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
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28 maart Toneelvoorstelling de Wichter 
 
Tijd: 20.00 uur in Ons Dorpshuis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paasvuur in Annen 
 
Zondag 5 april om 19.30 uur zal het paasvuur worden ontstoken 
aan de Nije Dijk (tegenover de mestsilo). Ook dit jaar zal de 
voetbalvereniging Annen het traditionele paasvuur organiseren. 
Hiervoor gaan ze weer snoeihout inzamelen.  
 
Zaterdag 4 april halen ze het snoeihout op bij u aan huis. Ze verzamelen slechts organisch 
materiaal dat niet is behandeld met olie, chemische producten, zoals verf, lak, impregneermiddelen 
e.d.  
 
Graag het snoeihout gebundeld, takken maximaal 1½ meter zonder kluit niet te vroeg aan 
de straat te zetten. 

 
Heeft u een grote partij dan graag van tevoren melden aan Nico Borg,  
tel. 0592-271772. 
Zij komen dan vrijdag 3 april bij u langs om een prijsafspraak te maken.   
 
Wij hopen dat u komt kijken naar het resultaat van het paasvuur!  
 

 
 
 
 

 
 
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. 

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