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Vanzelfsprekend
Veel in het leven is vanzelfsprekend.
We staan daar niet meer bij stil of
hoeven er niet bij stil te staan. Dat
geldt ook voor veel activiteiten in het
dorp. Elke vereniging heeft rasvrijwilligers lopen die activiteiten oppakken zonder dat er verder over wordt
nagedacht. Een bedankje geven
doen we vaak niet meer aangezien
het allemaal vanzelfsprekend is….
Wanneer je er pas echt over nadenkt
is wanneer die rasvrijwilliger zegt dat
hij stopt. Dan denk je ineens: wat
deed hij eigenlijk allemaal? Zonder
vragen of gezeur werden zaken
opgepakt, spullen gehaald, rommel
opgeruimd, formulieren deur aan
deur bezorgd, catering geregeld,
stroomvoorziening geregeld etc etc.
Ik kan niet eens alles opnoemen
want dan is het Oeleneis vol. Wat ik
wel wil zeggen is dat hij dit voor vele
verenigingen deed en doet.
34 jaar heeft Gerrit Bazuin,
“Onze Gerrit” in Commissie Dorpsbelangen gezeten en nu stopt hij. Voor
ons zal dat een gemis zijn en niet
alleen om de vanzelfsprekendheid
maar vooral om de persoon Gerrit.
Aan deze vanzelfsprekendheid komt
dus een einde. Blijf daarom iedereen
bedanken en waarderen voor wat ze
voor je vereniging of waarvoor dan
ook doen.
		
Ype Tol, Voorzitter CD
Mededelingenblad
Meld je via www.annen-info.nl aan
voor het digitale Mededelingenblad. Dan krijg je elke eerste van de
maand het nieuws uit Annen in je
mailbox. Kijk ook eens op facebook:
commissiedorpsbelangen.annen,
Welkomstactie nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners van Annen en
omgeving krijgen een warm welkom
van Ondernemers-vereniging ANNO.

Oud papier ophalen:

De vereniging heeft een speciaal
welkomstblik ontwikkeld, gevuld met
waardebonnen, kortings- en visitekaartjes van de ondernemers.
Nieuwe inwoner? Meld je!
Ben je of ken je een nieuwe inwoner,
die voor het eerst in Annen of een
omliggend dorp is komen te wonen?
Geef dit door aan ondernemer of via
welkominannen@gmail.com
Kalender samen actueel houden
Heb je informatie dat je wilt delen
met andere Anneroelen stuur dit dan
voor de 25e naar: info@annen-info.
nl. Kijk ook op www.annen-info.nl
Kerstfair zaterdag 14 december
Organisatie Comm. Dorpsbelangen
Oud ijzer ophalen
Harleydag Annen
Zaterdag 21 dec. oud ijzer ophaaldag.
Bel 06-39377295 of mail naar:
info@harleydagannen.nl en wij komen het ijzer/de metalen graag bij
u ophalen. Ook tussendoor kan het
ijzer of andere metalen gebracht
worden naar de aanhangwagen
Zuidlaarderweg 47 Annen.
U hoeft dit niet te melden, maar als
u iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/
afrekenen.
Wij nemen geen witgoed in! De gehele opbrengst gaat naar een goed
doel.
Overige activiteiten Harleydag
Annen voor alle 65+ers uit Annen
Vrijdag 10 jan. nieuwjaarsvisite
voor alle 65+ers uit Annen. In het
Holthuys met live muziek. Aanvang
19.30 uur. Entree, muziek, drankjes
en hapjes worden aangeboden door
Stichting Harleydag Annen. Opgave
kan tot 3 januari bij de balie van het
Holthuys of naam en aantal personen in spreken op voicemail van oud
ijzer telefoonnummer 06-39377295
Vrouwen van nu
Afdelingsavonden
Aanvang 19.45 uur in Ons Dorpshuis
- 21 Januari Vader Epke Zonderland,
over de sportcarrière van Epke

Mountain Bike Snerttocht
29 december
Vertrek 8.30 uur kantine VV Annen.
Bibliotheek Annen
nu Kruisakkers 41
www.bibliotheekannen.nl
Avond4daagse is op zoek
naar jou!
De organisatie is op zoek naar
opvolgers! We vinden het na vijf jaar
tijd om het stokje door te geven aan
anderen. Lijkt het je leuk om dit evenement te organiseren. Laat het ons
dan weten. We organiseren editie
2020 - 14 t/m 17 april samen met
de nieuwe leden en dragen vervolgens alles netjes over.
Het zou toch jammer zijn als de A4d
Annen daarna stopt?! Aanmelden of
info via a4d.annen@gmail.com.
“Ons Dorpshuis”
- Kaartavonden vrij. 6 dec. , 3 jan.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open
19.00.
Inleggeld € 2.50 voor vleesprijzen.
- Koffieochtenden, huiskamer met
repaircafé maandag 9 december
In samenwerking met IMPULS (welzijnsorganisatie van de gemeente Aa
en Hunze 9.30 uur tot 11.30 uur.
- Impuls met inloopspreekuur. Dinsdag 10 december. Vragen over mantelzorg, leefbaarheid, burenruzies en
welzijn kunnen worden besproken.
10.00 uur tot 12.00 uur.
- Zaterdag 21 december
Kerstconcert Drenthina en d’Anner
Zangoelen 20.00 uur. Prijs € 7.50,
Vrienden € 2.50
Of afhalen ma. 16 dec.tussen 19.00
uur en 19.30 uur in de Sportsbar.
- Zat. 11 jan. 33e Groninger
Studenten Cabaret Festival.
Aanvang 20. 00 uur. Prijs € 12.50,
Vrienden € 2.50.
Wees erbij, VOL is VOL!!
www.dorpshuisannen.nl
Vrijdag 13 december
Magnus kerk Anloo
Concert over de grenzen heen.
19.30 uur. Entree €7,50 kinderen
tot 14 jaar gratis.
Info: www.rondommagnus.nl

zaterdag 21 dec. 9.00 uur met medewerking van Ploeg Groen en CD

Oud papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen of zelf netjes wegbrengen naar de papiercontainer.
Het oud papier wordt opgehaald met vier vrachtauto’s. Met hulp van vier vrijwilligers van Commissie Dorpsbelangen
(CD) en zes vrijwilligers van één van de Sport en Spelweek ploegen. De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk
voor het dorp dus alle beetjes helpen! Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen mag ook. De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk. Hou het alsjeblieft wel
netjes in en rond de container. Is de container vol, stuur dan even een berichtje naar info@annen-info.nl Kijk ook
op: www.mijnafvalwijzer.nl
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Wanneer:
Tijd:
Locatie:
Organisatie:

Kerstfair
in Dickensstijl

Annen
Zaterdag 14 december
15.30 tot 19.30 uur
In en rondom Dorpshuis/sporthal
Comm. Dorpsbelangen Annen

Nieuw dit jaar tijdens de 10e kerstfair:
- Word jij kampioen kerstboomwerpen 2019?
- Test je vaardigheden op de snowboardsimulator in de sporthal.
- Doe mee aan de creatieve workshops die worden aangeboden.
- Maak een ritje in de arrenslee door Annen.
Als “van ouds” gezellig vermaak voor jong en oud:
- Schaatsende kinderen op de ijsbaan.
- Vuurkorven, broodjes bakken, de schaapjes en de ezel.
- Live muziek met Drenthina, “Dickens ﬁguranten”, straattheater.
- Gezellige markt met “Snuisterijen”, lekker eten en drinken.
LET OP: je mag niet met je eigen schaatsen op de ijsbaan, schaatsen zijn aanwezig.

De Kerstfair in Annen, een belevenis die je niet mag missen!
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