Jaargang 5

oktober 2014

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

Hou elkaar op de hoogte via Commissie Dorpsbelangen.
Dat Annen en bruisend Brinkdorp is weten alle
Anneroelen.
Er wordt heel veel georganiseerd, voor iedereen wat
wils. Heel veel vrijwilligers houden zich hier mee
bezig. Soms is het jammer dat niet iedereen op de
hoogte is van wat er allemaal afspeelt in Annen. Om
elkaar op de hoogte te houden kan men kijken op de
website van Commissie Dorpsbelangen
www.annen-info.nl, je aanmelden voor het digitale
Mededelingenblad en het Oeleneis lezen (het gele
papier) wat een paar keer per jaar uit komt.
Om de kalender van Annen compleet te houden hebben we jullie hulp nodig!
Geef op tijd door wat er georganiseerd wordt en Commissie Dorpsbelangen kijkt in welke media
deze info geplaatst kan worden.
 Je kunt voor de 1e van de maand, info opsturen dat kan in het Mededelingenblad.
 We plaatsen info op de kalender van annen-info.
 Als het interessant is voor een grote groep Anneroelen komt het op de home pagina van
annen-info.
 Het Oeleneis komt altijd een paar weken voor een evenement van de CD uit. 4 x per jaar.
Ongeveer 2 weken voor: Sport en Spel week (= hemelvaartsweek), voor het Brinkfestijn
(= 1e weekeinde v september) en de Kerstfair (dit jaar 13 dec. ) Verder in januari i.v.m. de
oud papier kalender.
Oeleneis heeft beperkte papieren ruimte, internet heeft "onbeperkt" ruimte.
 Of Twitter mee via #annen dat zie je ook terug op www.annen-info.nl
Stuur je informatie ruim van te voren door naar: info@annen-info.nl zo houden we
elkaar op de hoogte van onze activiteiten.
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DORPSGIDS
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod
komen

Het Boerenleven van Toen
De Historische Vereniging Annen nodigt u uit tot
bijwoning van een lezing op woensdag 15 oktober in
Ons Dorpshuis . Deze lezing zal worden gehouden
door Anne Baas, eigenaar/exploitant van Het Dorp
van Bartje in Rolde. Baas belicht op
soms humoristische wijze het oude Drentse
boerenleven zoals het zich vroeger afspeelde voor en
met de komst van de sanering en de sociale
verarming die dit tot gevolg had. Het geheel word
door hem afgewisseld met een lied of gedicht.
De presentatie begint om 20.00 uur de toegang is
(ook voor niet-leden) gratis www.annentoem.nl

Kick-off SamenLoop voor Hoop Annen 2015
Na de uitstekend bezochte informatieavond op 9 september jl. is
het bestuur van SamenLoop voor Hoop Annen 2015 erin
geslaagd om een volledige organisatiecommissie samen te
stellen. Daarom is nu het moment gekomen om officieel van
start te gaan. Dit gaat gebeuren op 8 oktober 2014 om 20.15
uur in “Ons Dorpshuis” in Annen.
Doel van de avond is om toe te lichten wat het evenement
inhoudt. Dan zal ook bekend worden gemaakt welk team zich als
eerste heeft opgegeven en is er de mogelijkheid voor andere
teams om zich in te schrijven. Daarnaast kunnen vrijwilligers zich aanmelden om te helpen met de
organisatie, maar het hoogtepunt van de avond zal de unieke aftrap van het evenement worden
Wat is SamenLoop voor Hoop?
SamenLoop voor Hoop is een estafette-wandelevenement waar teams 24 uur lopen in de strijd
tegen kanker. Tijdens dit lokale evenement voor jong en oud, dat volledig georganiseerd wordt
door vrijwilligers, vieren de deelnemers het leven en worden overledenen herdacht. Samen gaan
we 24 uur door en is er constant activiteit en amusement. Tijdens de SamenLoop voor Hoop Annen
is er extra veel aandacht voor (ex)kankerpatiënten (survivors). Zij zullen gedurende “de 24 uur “
flink verwend worden.
Hoogtepunten van SamenLoop voor Hoop zijn de openingsceremonie met survivors, de
kaarsenceremonie in de avond en de slotronde. Het gaat er om dat we samen de strijd tegen
kanker aangaan.
Loop ook mee met de SamenLoop voor Hoop Annen 2015!
Op de website www.samenloopvoorhoop.nl/annen kunnen teams zich aanmelden om deel te
nemen aan dit unieke evenement op 6 en 7 juni 2015 op en rondom de Brink in Annen.
Ook is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om van de SamenLoop voor
Hoop Annen een ongekend succes te maken. U kunt zich aanmelden via
annen@samenloopvoorhoop.nl.
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Uitnodiging Schuurfeest Keet Annen, speciaal voor de jeugd van Annen!

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.

Combinerace team Mannen van Annen vieren 2e plaats Nederlanderlandskampioenschap.
De traditionele afsluiting (editie 10) van het combineseizoen, zal
gaan plaatsvinden op zaterdag 8 november.De locatie zal zoals
vanouds clubcafe de Anner Oele zijn. Aanvang 20:30 uur
Na het enorme succes van vorig jaar is op veler verzoek weer een
beroep gedaan op de mannen van Duckweed, om het muzikale
gebeuren van de avond voor hun rekening te nemen.
We hebben van de feestcommissie vernomen dat er i.v.m. het 10
jarig jubileum nog diverse surprise acts staan te wachten. We
verheugen ons daar enorm op. Het is tenslotte niet alle dagen dat er
een 10 jarig jubileum in de vrije klasse en tegelijkertijd het 15 jarige
bestaan van de club gevierd kan worden. Tevens is er zoals altijd
natuurlijk weer de traditionele verloting met vele vele spectaculaire
prijzen.
De organisatie hoopt ook dit jaar weer op een massale opkomst. Om
de entree hoef je het niet te laten, voor 20 euries ben je een hele
avond onder de pannen. Meer info: www.mannenvanannen.nl
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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

Brinkfestijn voor iedereen was er wat te doen.
Het Brinkfestijn op 5 en 6 september was met een modeshow, ondernemersbeurs, mountainbiken,
hondendag en het Goed fout feest weer een geslaagd evenement. Voor meer foto’s neem een
kijkje in het foto album van www.annen-info.nl Commissie Dorpsbelangen bedankt alle sponsoren
en Klinkhamer catering die dit evenement weer mogelijk hebben gemaakt.
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Queensgrass Grasbaan race lokt duizenden bezoekers naar Annen.
Zondag 28 september was de Brink in Annen weer het Monaco van de motorsport. Het is uniek dat
dit evenement met hulp van vele sponsoren en een vrije gift gratis toegankelijk is.
Duizenden bezoekers zagen de motoren tussen de schotten over de baan racen. Prachtig om te
zien dat jong en oud naar dit evenement komen "van kinderwagen tot rollator" iedereen geniet. De
een volgt de races met het gratis programmaboekje in de hand de ander kletst ondertussen wat bij
met een biertje in de hand. De coureurs strijden om de felbegeerde uiltjes en om de titel
Nederlands kampioen. Verschillende klassen worden deze dag gehuldigd, voor hen klinkt het
Wilhelmus en eindigt de dag met de traditionele onvrijwillige plons in de waterbak.
De vele vrijwilligers van Mc Annen hebben alles goed onder controle. Een dag na de races ligt de
Brink er al weer netjes bij, het gras wordt weer ingezaaid want volgend jaar moet de Brink er weer
prima bij liggen om de vele bezoekers op het bruisend hart van Annen te ontvangen.
De uitslagen en foto's van deze dag kunt u binnenkort bekijken op www.mcannen.nl
Via http://youtu.be/_N4yngmfQXg kan je de grasbaanwedstrijden nog een keer mee beleven.
Bazien bedankt voor het filmen!
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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.

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober Najaars- en pompoenenmarkt
Voor de 6e keer zal op zaterdag 4 en zondag 5 oktober de Najaars- en Pompoenenmarkt
worden gehouden bij Tuinwinkel Klinkers in Annen. De markt wordt gehouden op zaterdag
van 09.30 t/m 17.00 uur en op zondag van 10.30 t/m 17.00 uur.
Tijdens deze markt zullen er voor groot en klein leuke
activiteiten zijn o.a. een luchtkussen , een gezellig
terras en op zondag zijn ook de winkels op het
winkelcentrum geopend.
Naast de producten van Tuinwinkel Klinkers, waaronder
natuurlijk Pompoenen en Kalebassen en diverse creaties
hiermee, zijn er diverse kramen met een grote
diversiteit aan producten zoals o.a. brocante,
wolproducten, woonaccessoires, sieraden,
streekproducten en tuindecoratie.
Op de website www.tuinwinkelklinkers.nl is een
uitgebreide deelnemerslijst te vinden.
Op facebook is de Najaars en pompoenenmarkt ook te
vinden; www.facebook.com/Najaarspompoenenmarkt
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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:
Kerstfair Annen op zoek is 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 verrassings act 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 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

Wist u dat het Nationaal MS Fonds op zoek is naar collectanten?
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek extra collectanten. Er zijn
meer handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro
5057 te Maassluis.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl.
Of neem contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinator van de MS collecteweek,
010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl
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Wist u dat darters op zoek zijn naar darters?

De Annerboele is een dartclub voor mannen en vrouwen. (Vanaf 16 jaar) Op woensdagavond wordt
er gedart in club café d’ Anner Oele. Een afvaardiging van de club speelt mee in de landelijke
competitie met het dartsteam d’ Annerboele www.annerboele.webs.com
De woensdagavond club kan nog wel wat nieuwe leden gebruiken, dus heb je zin in een potje
darten kom een keer langs op deze avond bij club Café d’ Anner Oele, Zuidlaarderweg 102 Annen.

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 11 oktober oud papier ophalen
Zaterdag vanaf 9.15 uur m.m.v. ploeg de Jong.
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 11 oktober 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!
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Er is weer van alles te doen in Ons Dorpshuis!
 Voorstelling in ons dorpshuis van folkgroep Grensgeval op zaterdag 4 oktober,
aanvang 20.00 uur Grensgeval speelt vooral ballades uit Ierland / Schotland. daarnaast zijn
er de nodige afwisselingen met instrumentale nummers en muziek van eigen bodem. de
naam grensgeval zegt het al: het kan veel kanten op. op ons verzoek worden oudNederlands en Gronings talige liedjes van de Groninger volkszanger ede staal gespeeld. en
door al die variaties is geen optreden van grensgeval hetzelfde...
 Breien op maandagavond in ons dorpshuis vanaf maandag 6 oktober t/m 10
november, aanvang 20.00 uur
 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.
 Workshop toneel overdag in ons dorpshuis op dinsdag 7 oktober 15.30 uur
 Maandelijkse koffie-ochtend op 13 oktober in ons dorpshuis vanaf 11.00 uur, deze
keer met aansluitend gezamenlijke lunch
 Kaart- en sjoelavond zaterdag 18 oktober
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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