Jaargang 5

november 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Kerstfair Annen is op zoek naar standhouders?
13 December organiseert Commissie Dorpsbelangen
Annen weer een Kerstfair in Dickensstijl.
De fair vindt plaats op het Brinkje bij de
basisschool in Annen van 16.00 – 20.00 uur.
De fair zal omlijst worden met o.a. muziek, dans,
theater, een verrassingsact en een gezelligheidsplein.
De bezoekers zullen ogen en oren te kort komen. Er is een gevarieerd aanbod van standhouders
met lekkere hapjes, drankjes en “snuisterijen” . Er zijn nog een paar marktplaatsen vrij.
Zijn er nog ondernemers / hobbyisten die hun waar aan de man willen brengen tijdens deze
gezellige fair? Meld je dan voor 20 november aan. Kramen zijn er vanaf € 25,= inclusief stroom
punt. Informatie via info@annen-info.nl

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

We zijn van start!
SamenLoop voor Hoop Annen 2015
“beleven, meeleven, doorleven”.
Onder grote belangstelling is woensdagavond 8 0ktober de aftrap
verricht van SamenLoop voor Hoop Annen 2015. “Stilstaan bij
mensen die we kwijt zijn geraakt en die het hebben overleefd” met
die woorden opende voorzitter Ton Feldbrugge de bijeenkomst. In
zijn toespraak informeerde hij de aanwezigen over het doel van het
evenement. Wat kun je verwachten als je meedoet of als je je inzet
als vrijwilliger. Hoe kun je als team geld inzamelen. Wat is het doel
van de kaarsenzakken en wat te doen met de donatieboxen. Het volledige verslag kunt u lezen op
www.annen-info.nl
Meer informatie over Samenloop voor Hoop Annen http://samenloopvoorhoop.nl/annen
De Commissie bestaat uit deze 19 enthousiaste mensen die het organiseren van de SamenLoop
voor Hoop in Annen op zich hebben genomen.
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Van links naar rechts boven: Gerald Rook, Kiena Ten Brink, Hillie Reitsema, Ton Feldbrugge, Emiel
van Trigt, Grietje Oosting (KWF), Martin Kamping, Ad Duijn, Caroline van Kooten, Ron Hesseling.
Van links naar rechts beneden: Winie de Jonge, Dirkina Hesseling, Janneke Boer, Antje Kamping,
Corien Middel, Jannie Auwema, Diane Duijn, Jose Roossien, Elly Smit.
Op de foto ontbreekt Rianne Luiken.

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.

Op dinsdag 7 oktober zijn de kampioenen van de Aa en Hunze Cup gehuldigd.
De Aa en Hunze Cup is een hippische competitie die georganiseerd wordt
door de 7 hippische verenigingen die de gemeente Aa en Hunze telt. De
competitie bestaat uit 5 tot 6 wedstrijden.
Het Raboconcours dat elk jaar door de Anner rijvereniging “de
Brinkruiters” op de Brink in Annen wordt georganiseerd is een wedstrijd
die meetelt voor de Aa en Hunze Cup.
Ook dit jaar kwamen weer veel ruiters uit in de dressuur- of spring
klasse.
Met uiteindelijke 4 kampioenen die niet alleen een lespakket t.w.v. 300
euro bij bekende noordelijke instructeurs wonnen, maar vooral ook de
titel "Aa en Hunze Kampioen 2014".
De kampioenstitels gingen naar: Justin Weinans, Sterre Uiterwijk,
Samantha de Vries en Marian Lunsche. Voor de Brinkruiters was het
Tessa Knaap die hoge ogen scoorde en in de klasse springen pony's de
tweede plaats wist te bemachtigen.
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De winnaars van de Aa en Hunze Cup

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

Oostermoerfeest Annen
Eens in de 10 jaar vindt in Annen het Oostermoerfeest plaats.
Voor de organisatie van dit feest - van 13 tot en met 19 juli 2015 is onlangs het bestuur vastgesteld.

Het Oostermoerfeest is een feest met een oude traditie, georganiseerd vanuit de gedachte van de
promotie van de landbouw in onze regio. Het Oostermoergebied omvat de vroegere gemeenten
Zuidlaren,Anloo,Gieten,Gasselte en Borger.De roulatie was dus één keer in de vijf jaar dat meestal
het hoofddorp uit deze gemeenten het feest organiseerde, maar doordat Annen en Eext voor Anloo
rouleren is het voor Annen 1 keer per 10 jaar dat we het feest mogen organiseren samen met de
overkoepelende tentoonstellingsvereniging Oostermoer die het hele gebied bestrijkt.
Pagina 3 van 11

www.annen-info.nl gratis Mededelingenblad

jaargang 5, november 2014

Wijkindeling
Ook de wijkindeling voor het Oostermoerfeest in Annen is rond. Voor alle wijken zijn
contactpersonen gevonden. Zij gaan er mede voor zorgen dat enthousiaste wijkgenoten zich
inzetten om de wijken ‘aan te kleden’ en dat de praalwagens worden opgetuigd.
Daarnaast zijn de dorpen Gasteren, Anloo en Annerveen/Spijkerboor ook aan het inventariseren of
zij een bijdrage kunnen leveren. Verder hoopt het bestuur dat ook verenigingen in Annen een
bijdrage gaan leveren aan de Oostermoer optocht. De vertegenwoordigers van de verenigingen
kunnen zich melden via het mailadres annen@oostermoerfeest.nl.
Wijkindeling Oostermoerfeest Annen 2015

Contactpersoon

1

Annerstreek, Annermoeras en Nije Dijk

Jose Borg

2

Zuidlaarderweg, Schipborgerweg

Roelof Kamping

3

Vreding, 't Veld 1-41 en 2-20, Ronkelskamp 2-38 en 1-47,
Riggel

Esther Koning

4

Hogeveld, Westerveld, ’t Veld 22-34 en 43-51, Borckerveld

Jenny Jager

5

Waardeel, Dobbe, Kerspel, Boerhoorn en
Middenweg nrs.80 - 106 en 93 - 105

Ep de Jonge

6

Middenweg 108-154 en 107-161, Voetakkers

Ineke Riemersma

7

Hofakkers, Geerakkers en
Ronkelskamp 49 en hoger en 40 - 50

Marcel Kobes

8

Borghoornsweg

Roelof Oosterman

9

Holtkampen, Kromkampen, Paalslagen,
Ronkelskamp 52, 54 en 56

Geertje Linneman

10

Vlouwakkers, Strengakkers en Wepel 1-15 en 2-50

Thijs en Ineke op de Weegh

11

Kerkakkers 5 en hoger en 10 en hoger, Zetstee,
Wenakkers 14-18 en 7-15

Gerard Kuitse

12

Kerkakkers 1 en 3 en 2-8, Wenakkers 1-5 en 2-12
en Wepel 52-64 en 17-29

Lotte Marissen

13

Brink, Schoolstraat, Hoek, Molenakkers 26-30 en 35-43

An Bierman

14

Kruisakkers, Markeweg en Molenakkers 2-28 en 1-33

Johan Gruber

15

Esakkers en Veldweg

Bianca Klinkhamer

16

Kruisstraat, Anloerweg, Grootblok en Eexterweg

Albert Mulder

17

De Wolden, Wilgendijk en de Goorns

Lammy Kobes

18

Bartelaar, Havenstraat, De Bulten, Spijkerboorsdijk,
Lange Landen, De Hullen en De Haven

Roelof Dijkema

19

Noordloo

Maria te Bos
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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.

Zuidesch Kunstverkoop-kunstbemiddeling.
Organiseert :In het weekend van vrijdag 7 november tot zondag 9 november
Een Verkoop expositie van schilderijen en beelden. Het thema is ‘Variatie’.
Met o.a. Tim Blaauw, Grietje Postma, Harjo Martinus, Lieuwe Kingma, Joost
Doornik, Riny Bus en Jan Velthuis, Loes Koster en Henneke Chevalier.
Paviljoen Breeland De Bulten 4 9468 TD Annen
Voor meer informatie: Piet Steenbergen www.zuidesch.nl info@zuidesch.nl of
kijk op de kalender van www.annen-info.nl
De afbeelding: van een beeld van een uil. Te koop tijdens het kunstweekend.
Er worden meerdere beelden van uilen aangeboden. Een verrijking van uw tuin
in Annen.
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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.

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 er een USB stick is gevonden?
Deze lag bij Cafe d’Anneroele, de eigenaar is vermoedelijk afkomstig uit
“de roze buurt”. De USB stick zie er zo uit en onderstaande zijn de bestanden die
er op staan. Meer info via info@annen-info.nl

Wist u dat:
de Burgermeester Lambershal in Annen per direct een nieuw telefoonnummer heeft?
0592 - 27 33 66. Het huidige nummer 0592 - 27 12 17 is van dorpshuis Annen.
Vanaf 1 november zal de sporthal alleen te bereiken zijn via het nieuwe nummer en
het dorpshuis via het huidige nummer. Daarnaast is de sporthal per mail
beschikbaar via sporthalannen@aaenhunze.nl
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Wist u dat er olifanten zijn in Annen?
“Nu ruim een jaar geleden plaatste ik via dit magazine een oproep
voor het ernstig zieke vriendinnetje van onze kleinkinderen; zij
moest voor verdere behandeling (voor 20% extra kans op genezing
van neuroblastoom kinderkanker) voor een half jaar naar Amerika
met daaraan verbonden extreme kosten uiteraard.
Hoe verheugend is het om nu te kunnen schrijven dat deze kanjer ruim 14
dagen geleden haar eerste ZWEMDIPLOMA heeft behaald.” Het gaat dus
heel goed met haar.
En sinds ruim 2 weken ben ik voor Villa Joep het verkooppunt in ANNEN
van hun mascotte namelijk de zorgzame moederolifant met baby onder
haar slurf. Een heerlijk zachte olifant knuffel; ideaal als kraamcadeautje
bijvoorbeeld; kosten 9,95 euro.
Met de aankoop van deze Villa Joep olifant steunt u belangrijk onderzoek
naar neuroblastoom kinderkanker!
Hartelijke groet, Gerry Jager, Geerakkers 9. Tel: 268482; e-mail: ghjager@kpnplanet.nl
Opsporing verzocht!
Wie heeft onze brievenbus (met houten paal) gezien of gevonden?
In de nacht van 27 op 28 september (de nacht voor de grasbaanraces
op de Brink) is onze brievenbus verdwenen.
Zo ziet onze brievenbus er uit  
Wij missen hem heel erg. Het was een cadeau van onze buurtjes. Hij
was zo leuk.
Wij hoopten dat het kwajongenswerk was. Maar helaas!
Weet u waar onze brievenbus is? Neem dan contact op met René of
Joke Rasker ,Kruisstraat 29 Annen.

Wist u dat de Pieten er weer zijn?
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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 15 november oud papier ophalen

Zaterdag 15 november vanaf 9.15 uur m.m.v. ploeg
Bijmolen.
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!
Hiernaast een papieren origamibloem voor beginners.

Zaterdag 6 december 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!
Lezing over vogels.
13 november in de bibliotheek Annen om 20.00 uur is er een Lezing over
vogels.
IVN Natuurgids en natuurfotograaf Minte Mulder verzorgt een beeldpresentatie
over de eigenschappen van vogels en het herkennen van geluid.
Toegang incl. koffie/thee € 7.50, voor leden van de bibliotheek € 5.00.
Kruisakkers 34a ● 9468 BJ Annen 0592 271503
info@BibliotheekAnnen.nl www.bibliotheekannen.nl
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Mandarijnen actie Handbal Vereniging Annen
Het is al bijna weer Sint Maarten en om de kinderen ook iets
gezonds te kunnen geven tijdens het lampionnetje lopen
organiseert HVA ook dit jaar weer de mandarijnenactie. Vrijdag, 7
november, komen de leden van de handbalvereniging Annen tussen
16.00 uur en 20.00 uur weer bij de inwoners van Annen aan de
deur om mandarijnen te verkopen.
Ook dit jaar worden de mandarijnen weer betrokken van de
plaatselijke groenteman Jan Martens.
Eén zak kost €5,-. Om de verenigingskas te spekken komt de opbrengst van deze actie aan de
handbalvereniging Annen ten goede.

Beste Anneroelen,
Vrijdag 28 november en zaterdag 29 november heeft ADVENDO weer zijn jaarlijkse uitvoering.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom op één van de twee avonden.
Aanvang 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur.
Voor donateurs is de toegang gratis, andere belangstellenden betalen €7,50 euro entree.
Maandag 24 november tussen 19.00 en 20.00 uur, kunt u de kaarten ophalen in het Sportcafé
Dit jaar spelen we het toneelstuk Koestukken 7 van schrijver Harm Dijkstra, een Drentse klucht
verdeeld over drie bedrijven. Een hilarisch stuk.
Arend Stroef is boer en caféhouder en hij is vrijgezel, tenminste dat denken zijn familie en
buren. Als er op een dag een vrouw bij Arend inwoont, worden ze erg nieuwsgierig en sommigen zijn
zelfs erg gecharmeerd van Arend zijn zuster……of is ze toch zijn vriendin?
Bent U ook nieuwsgierig hoe dit verder gaat en afloopt,
kom dan naar één van onze voorstellingen.
Leden ADVENDO.

De toneelvereniging ADVENDO is in 1869 opgericht. ADVENDO betekent: AANGENAAM DOOR VRIENDSCHAP EN
NUTTIG DOOR OEFENING.
De vereniging bestaat uit 11 spelende leden en 250 donateurs.
De spelende leden zijn:
Otto van Geldere, Hendrik Dekker, Jan Oostland, Greetje Ottens, Willy Dekker, Ina
Kirchhoff, Betsy Wijnholds, Henny Kregel, Harrie Hamminga, Alie Oosterman en
Hetty Behling.
Soufleur:
Gea Aling
De regie is in handen van:
Hebbo Benthem.
Lijkt het u leuk om ons te zien spelen of draagt u de vereniging een warm hart toe, dan kunt u donateur worden. De
donateurskosten zijn €5 per persoon per jaar. U kunt zich melden bij het bestuur.
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Er is weer van alles te doen in Ons Dorpshuis!
 Breien op maandagavond in ons dorpshuis vanaf maandag 3 en 10 november, aanvang
20.00 uur
 Bert, Bert & Loes 8 november
 Cursus Drents van Huus van de Toal in ons dorpshuis vanaf dinsdag 7 oktober, 20.00
uur. Meer weten over de Drentse taal en cultuur? volg dan deze cursus van 8 lessen.
 Spoor Biester 15 november
 Kaart- en sjoelavond 22 november
 Berend Botje ging uit varen 23 november

Maandag:
 Koffieochtend 09.30 - 12.00 -iedere tweede maandag van de maand inloop koffie gratis
 Klaverjassen 14.00 - 16.00 -om de week - Vrouwen van Nu
 Dammen 20.00 - 22.00 -iedere week tijdens het seizoen –Damclub
Dinsdag:
 Koersbal 10.00 - 12.00-iedere week
 Jeugdzorg 13.00-17.00- Iedere 2e dinsdag van de maand - Icare / op afspraak
Woensdag:
 Volksdansen 14.00 - 16.00-om de week-Volksdansen ouderen
 Jeugdzorg 08.30 - 12.30-Iedere 2e en 4e woensdag van de maand -Icare / op afspraak
Donderdag:






Bloedprikken 08.30 - 10.00-Iedere week -Huisartsenlaboratorium Noord / op afspraak
Koersbal 14.00 - 16.00
Klaverjassen 14.00 – 16.00
Volksdansen 14.00 - 16.00-om de week-50 + soos
Zang 20.00-22.00-iedere week tijdens het seizoen-Anner Zangoelen

Vrijdag:
 Diabetes spreekuur 08.00 - 15.00-Een keer per maand -Huisartsenlaboratorium Noord / op
afspraak
 Sjoelen 14.00 - 16.00-iedere week in het seizoen
Voor meer informatie kijk op: http://www.dorpshuisannen.nl
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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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