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Voorwoord 
 
De Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen kan wederom terugkijken op een succesvol 
2011, waarin alle evenementen die de Commissie dit jaar organiseerde een daverend 
succes werden. 
 
In de Hemelvaartsweek werd de 40e editie van de Sport- en Spelweek georganiseerd. Het 
weer was ons zeer goed gezind. De week zorgde voor veel deelnemers aan de sportieve 
activiteiten en vermaak voor de ‘volgers’ van de zes wijken. 
 
Dit jaar vond in het eerste weekend van september de tweede editie van het Brinkfestijn 
plaats. Nieuw ten opzichte van het vorige jaar was een daverende modeshow voor en door 
vele mensen uit Annen en omstreken. Vele mensen werden verwelkomd. 
 
De kerstfair in Dickens stijl werd dit jaar zonder sneeuw gehouden. De belangstelling was 
groot en de organisatie kan vol tevredenheid terugkijken op een succesvol evenement.  
 
In 2011 is ruime aandacht geschonken aan het resultaat van het woonwensenonderzoek. In 
maart is een informatieavond gegeven door de gemeente ten behoeve van de resultaten 
van deze enquête. Hierna is actief overleg tussen Stichting Woonborg, een vijftal ‘starters’ 
uit Annen en een afvaardiging van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen geweest. 
Dit heeft o.a. geresulteerd in een aantal wijzigingen die de Stichting Woonborg per 1 januari 
2012 gaat doorvoeren. Met name de passenheidscriteria van woningen is aangepast, de 
inschrijftermijn voor woningen is vervroegd naar 17 jaar, het leeftijdscriterium voor 
seniorenwoningen is verlaagd naar 55 jaar en vindt er een herbeoordeling plaats over de 
verkoop van huurwoningen. In de zomer is het Concept Ruimtelijke Visie Annen opgesteld. 
  
Kern- en Buurtgericht werken is in 2011 geëvalueerd. Het houden van dorpenoverleg met 
thema’s is wenselijk, waarbij zo breed mogelijk de interesse voor deelname moet worden 
gewekt. De lokale agenda wordt in 2012 weer opgepakt. 
  
De site www.annen-info.nl wordt goed bezocht. Het Oeleneis blijft voorzien in de 
informatiebehoefte op papier. 
 
Het ophalen van het oud papier is weer succesvol verlopen. Beheer en Verhuur heeft de 
oude pleemobiel verkocht. De felicitatiecommissie is in 2011 opgeheven omdat het 
onmogelijk is hierin gelijkheid te waarborgen.  
 
Resteert mij alle leden van Dorpsbelangen te bedanken voor het enthousiasme en de 
belangeloze gedrevenheid. Het is een hechte club die altijd voor elkaar klaar staat! 
 
Ineke Wijnholds, Voorzitter 

http://www.annen-info.nl/
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

Voor u ligt het 31e jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen. 
In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2011 een beeld 
geschetst van de activiteiten die door de commissie in het jaar 2011 zijn vormgegeven. 
Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2010 gehouden op 9 
februari 2011. 
  

“De stichting Commissie Dorpsbelangen Annen stelt zich tot doel om de leefbaarheid van 
het dorp Annen te bevorderen. Daarnaast fungeert de Commissie als klankbordgroep naar 
de gemeente. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van 
vergaderingen en organiseren van evenementen, alsmede door het bevorderen van goede 
contacten met de bewoners onderling, de verschillende verenigingen en organisaties en 
anderen“ 

 
 
 
 

Doelstelling  
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HOOFDSTUK 2 Bestuur 

2.1 BESTUURSLIJST 

Per 1-1-2011 waren de volgende personen lid van het bestuur: 
 
1 Ron Kesselmans (voorzitter) 

= Dagelijks bestuur 
2 Rabbe Vedder (secretaris) 
3 Roelof Kammer (penningmeester) 
4 Ineke Wijnholds (vice voorzitter) 
5 Gerda Dijkema 12 Albert Mulder 
6 Gerrit Bazuin 13 Anneke Greving 
7 Betsy Wijnholds (niet op foto) 14 Gerard Schoenmaker 
8 Henk Buutkamp 15 Hendrik Stadman 
9 John Dijkema 16 Annemiek Visser 
10 Abel Reitsema 17 André Niewijk 
11 Martin Kamping   
    
    

 
 

Voltallig bestuur  
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2.2 BESTUURSWISSELINGEN 

In juni heeft Ron Kesselmans afscheid genomen als voorzitter en tevens als lid vanwege 
vertrek naar het zuiden en werk in het buitenland. Ineke Wijnholds stond al een tijdje in de 
startblokken om hem op te volgen. Ook John Dijkema heeft in december de club verlaten. 
Na 16 jaar CD vond hij het welletjes. Als nieuwe leden mochten wij in juni Ype Tol en in 
augustus Jos Hofsteenge verwelkomen. 
 

2.3 SUBCOMMISSIES 

Binnen het gehele bestuur zijn diverse subcommissies werkzaam die voor verschillende 
activiteiten verantwoordelijk zijn en die organiseren. Per 8-12-2010 (verkiezingsdatum) zien 
de subcommissies er als volgt uit: 
 

Vaste commissies  Leden 
Sport- en Spelweek Henk Buutkamp (vz), Ron Kesselmans, Abel Reitsema,  

Martin Kamping, John Dijkema, Anneke Greving  
  
Brinkfestijn Gerard Schoenmaker (vz), Martin kamping, Gerda Dijkema, 

Hendrik Stadman, Albert Mulder, Anneke Greving 
  
Oud papier Roelof Kammer en Betsy Wijnholds 
  
Beheer/Verhuur 
materialen 

Gerrit Bazuin, John Dijkema, Andre Niewijk, Albert Mulder 

  
PR Henk Buutkamp, Andre Niewijk, Annemiek Visser,  

Roelof Kammer 
  
Kerstfair Henk Buutkamp (vz), Annemiek Visser, Gerda Dijkema,  

Betsy Wijnholds en Anneke Greving 
  
Tijdelijke commissie  
Revue 2012 Rabbe Vedder (vz), Anneke Greving, Abel Reitsema,  

Gerard Schoenmaker 
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HOOFDSTUK 3 Algemeen verslag 

3.1 BIJEENKOMSTEN 

De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2011 12 keer vergaderd, namelijk op 12 januari, 9 
februari (tevens jaarvergadering), 28 februari (ingelaste), 9 maart, 13 april (incl. 
verkeersregelaarscursus), 11 mei, 15 juni, 31 augustus (vergadering i.v.m. voorbereiding op 
Brinkfestijn), 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. 
 

  
 
Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag 12 
februari. Onze nieuwkomers Betsy en Annemiek hadden een sinterklaasavond 
georganiseerd bij de Grutter. Een spel was de rode draad van de avond waarin je met heel 
veel of geen cadeau’s naar huis ging. 
 
In het weekend van 7, 8 en 9 oktober was het weer tijd voor teambuilding op Ameland. Met 
een groot aantal mensen was het wederom gezellig vertoeven op het eiland. Sightseeing, 
vliegeren, klaverjassen, winkelen, vis eten en uitwaaien op het strand waren zo enkele 
activiteiten. 
 
Opgemerkt wordt dat voor onze eigen bijeenkomsten een kleine bijdrage vanuit de kas komt 
en verder de kosten voor eigen rekening zijn. 
 

3.2 BESPROKEN ONDERWERPEN 

Buiten de zaken die in de verschillende subcommissies zijn besproken (zie hoofdstuk 4), 
kwamen tijdens de vergaderingen dit jaar onder meer de volgende onderwerpen aan de 
orde:   
 
  

Vergaderlocatie  
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Januari 
 De bezorging van het Oeleneis wordt in handen gegeven van groep 8 van de 

basisschool. Als tegenprestatie ontvangen ze een financiële vergoeding waarvoor de 
klassenbibliotheek wordt uitgebreid. 

 
Februari 

 Openbare jaarvergadering (zie bijlage 1). 
 
Maart 

 Op 1 maart is een dorpsavond in het dorpshuis georganiseerd door de gemeente waar 
de resultaten van het woonwensenonderzoek zijn gepresenteerd. 

 De wijk- en jeugdagent zijn op bezoek geweest ter kennismaking. Ook zijn ze gewezen 
op de sport- en spelweek en het gebruik van het streetveld.  

 Met de Vrienden van Oranje, Anno, Harleydag, MC Annen, Vocaalfestival en de 
Brinkruiters is gesproken over het gebruik en onderhoud van de brink als 
evenemententerrein. Doel is gezamenlijk afspraken te maken over het gebruik en 
vooral herstel van de brink. Besloten wordt om in het najaar een evaluatie te houden 
over de gemaakte afspraken.  

 
April 

 Op 13 april is door Ben Verwoerd, op initiatief van de Commissie Dorpsbelangen, 
wederom een cursus verkeersregelaar georganiseerd voor veel organisaties in het 
dorp. Ca. 80 personen kwamen hier op af. 

 We hebben onze steun betuigd tegen sluiting van zwembad Aqualaren in Zuidlaren. 
 Overleg Brede samenwerking. Dit jaar ligt de focus op Cultuurlijk Aa en Hunze. Wij 

hebben besloten dat we daar vanwege tijdgebrek geen bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Mei 

 Door zelfwerkzaamheid zijn nog bankjes bij de jeu de boulesbanen gerealiseerd 
alsmede een extra tegelpad aan de bibliotheekzijde. Ook is een bord met spelregels 
geplaatst. Onze lid Gerrit Bazuin biedt spontaan aan de banen in de zomerperiode te 
willen onderhouden. 
 

 
 

 Op 10 mei hebben we weer met 1 team meegedaan aan het volleybaltoernooi van  
SV Annen waarbij we vierde zijn geworden (van de 4). 

 

Realisatie extra tegelpad bij 

jeu de boulesbanen  
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Juni 
 Rondom subsidieverzoeken voor stichtingen/verenigingen in oprichting wordt besloten 

bij dergelijke verzoeken onze eigen doelstelling aan te houden. Dus zijn ze ter 
bevordering van de leefbaarheid in eigen dorp dan honoreren. Het blijft altijd maatwerk 
en zal ook altijd in de voltallige vergadering worden behandeld. Het bedrag is gesteld 
op € 500,00. 

 
Augustus 

 Geen noemenswaardige zaken te melden. 
 
September 

 De felicitatiecommissie wordt opgeheven. Het is ondoenlijk om alle kampioenen, 
huwelijken en jarigen bij te houden. 

 Tijdens het brinkgebruikersgroepoverleg is besloten over te gaan tot de vorming van de 
‘brinkfonds’ waarin ook wij als gebruiker onze financiële bijdrage aan leveren. 

 
Oktober 

 We hebben onze hulp aangeboden voor de actie ‘Geert goes dakar’ in het kader van 
schuurfeest. 
 

November 
 De oude pleemobiel is verkocht en is richting Fryslan gegaan. 
 Op 16 november heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Wassink inzake 

het brinkgebruik. Specifiek is vanuit de brinkgebruikersgroep gevraagd naar 
onderhoudswensen van de brink (verharde toegang, paaltjes e.d.), wat de gemeente 
daar in kan betekenen. Wordt vervolgd in 2012. 

 
December 

 We besluiten ook op Twitter te gaan. 
 Het sponsorcontract met de Rabobank wordt met 3 jaar verlengd. 
 Er is overleg geweest met het Dorpshuis inzake lopende zaken. 
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HOOFDSTUK 4 Verslag 

subcommissies 

4.1 SPORT- EN SPELWEEK 

De doelstelling van de Sport- en Spelweek is om de saamhorigheid en de persoonlijke 
contacten tussen de bestaande en nieuwe inwoners van Annen te bevorderen. Het feit dat 
jaarlijks meer dan 1.000 inwoners actief meedoen, terwijl een groot deel van de rest van ons 
dorp fanatiek toeschouwer is, geeft aan dat wij ruimschoots aan deze doelstelling voldoen; 
OOK DIT JAAR WEER! 
 
Annen beleefde dit jaar voor de 40e keer de inmiddels wereldberoemde Sport- en Spelweek. 
In deze week werd er een aantal keren stilgestaan bij dit jubileum. Zo begon de week op 
zondag met een gezamenlijke brunch op de Brink. Verder was er zondag ballon oplaten 
voor de kinderen en touwtrekken. Bij het Brinklopen was er muzikale omlijsting en bij het 
streetvoetbal hadden we Josh gestrikt, die een geweldige show gaf met een voetbal. Deze 
40e editie werd zoals gewoonlijk weer in de hemelvaartsweek gehouden, dit jaar was dat 
van 29 mei t/m 4 juni!  
 
Voorafgaand aan de S&S week hebben de S&S-cie samen met de ploegleiders en 
assistenten 2 keer vergaderd om alle ins en outs met elkaar te bespreken. Dit bleek 
voldoende om er weer een geweldige week van te maken.  
De samenstelling van de ploegen met hun ploegleiders en assistenten kende het afgelopen 
jaar ook een aantal wijzigingen, waarbij de wijzigingen onderstreept zijn: 
 
 Borg  : José Borg, Henk Kuipers en Ina Koopman  
 Greving  : Tim Greving, Karin Tiggelaar en Jenny Jager 
 Arends  : Jeanet Arends, Tieme Santes en Dennis Roossien 
 Wijnbergen  : Bas Wijnbergen, Henriette Marissen en Alex Kort 
 De Jong  : Sjoerd de Jong, Anita Bolhuis en Rick Pauwels 
 Veltink  : Jan Veltink, Michiel Bijmolen en Irma Pladdet 
 
Vanaf het moment dat de week van start ging heeft iedereen ervoor gezorgd dat alles 
gladjes verliep. Iedereen heeft datgene laten zien waarin Annen groot is en waardoor het al 
in lengte van jaren mogelijk is om een dergelijk spektakel te organiseren. Als laatste mogen 
we zeker niet vergeten dat de week niet alleen mogelijk wordt gemaakt door een tomeloze 
inzet van alle Anneroelen, maar dat dit ook zeker mede mogelijk wordt gemaakt door alle 
sponsoren, waarvoor nogmaals hartelijke dank!  



 JAARVERSLAG 2011 

 Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 11 

 
Het gele programmaboekje wat sinds enkele jaren is ingevoerd, blijkt wederom weer een 
succes te zijn Ondanks de recessie in het land hebben we toch naast alle trouwe sponsoren 
van voorgaande jaren een tiental nieuwe sponsoren weten binnen te halen. Als 
tegenprestatie werden de sponsoren in het boekje opgenomen, dan wel alleen met naam 
dan wel met een advertentie. Daarnaast kon ook weer gekozen worden voor een 
bedrijfsvlag aan één van de vlaggenmasten op de Brink en in het zwembad alsmede een 
reclamebord aan de kant van de diverse sportonderdelen. Ook werden de sponsornamen 
op de sponsorpagina van de website van Sport- en Spelweek vermeld incl. een link naar de 
eigen website van de sponsor.  
 
Dit jaar werden de spelonderdelen wederom in en op de diverse (horeca) accommodaties in 
Annen afgewerkt. In het programma waren ten opzichte van 2010 geen wijzigingen 
aangebracht. Het vorig toegevoegde Jeu de Boules en Streetveldvoetbal zijn wegens het 
succes een vaste invulling in de week geworden. Verder is het tijdstip voor aanvang van de 
zeskamp gehandhaafd en begon zaterdag weer om 16.00 uur.  
 
In verband met het 40-jarig jubileum werd de start van de Sport- en Spelweek dit jaar 
gehouden op de zondag. De week werd gestart met een gezamenlijke brunch op de Brink. 
Hier waren alle ploegleiders, pers en CD-ers inclusief partners voor uitgenodigd. Vervolgens 
volgde een eenmalig spelonderdeel namelijk; touwtrekken. Dit onderdeel was zeer 
succesvol en werd zeer goed ontvangen. Later in de week was het enthousiasme bij een 
enkeling iets minder vanwege de opgelopen spierpijn. 
 
De maandag begon om iets voor zessen met een voorstelling van de sportvereniging 
gevolgd door een leuke voorstelling van AHA. Daarna werd de 40e Sport- en Spelweek 
officieel geopend door onze voorzitter Ron Kesselmans waarna alle ploegleiders en 
assistenten en de S&S-cie aan het publiek werden voorgesteld. 
Het biljarten was al gestart en werd gevolgd door het volleybal en dammen.  
 

 
 
Op de dinsdag werden de onderdelen koersbal, badminton, pokeren en handbal afgewerkt. 
Vrij vissen voor volwassenen werd ondertussen in de haven afgewerkt. 
 

Voorstel ploegen  
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Op de woensdag vond om 12.00 uur de minizeskamp weer plaats in het zwembad. Onder 
warme en zonnige weersomstandigheden werd de mini zeskamp afgewerkt. Dit jaar ging de 
beker naar ploeg Wijnbergen. 
 

 
 
Om 13.00 uur en 13.30 uur werd met respectievelijk de onderdelen klaverjassen > 55 jaar 
en sjoelen begonnen. Bij het sjoelen in het Holthuis waren de Anner Zangoelen aanwezig 
waar zij voor een vrolijke noot zorgden. 
’s Avonds vond zoals gebruikelijk de playbackshow plaats in de sporthal. In totaal werden 
van 18.30 tot ca. 23.30 uur 24 optredens uitgevoerd met daar tussendoor de winnaars 
nogmaals op het podium. Deze avond was weer een ongekend succes. 
 

 
 
Op de donderdag vond ’s morgens al vroeg tennis plaats gevolgd door de dorpsomloop, 
eindspel en de brinkloop. Ook dit jaar reisden de ploegen met hun deelnemers en 
supporters onder begeleiding van hun eigen verkeersregelaars door het dorp. Zonnige 
weersomstandigheden maakte van de dorpsomloop weer een zeer geslaagde middag, 
zonder noemenswaardige blessures.  De middag werd op de Brink afgesloten met het 
eindspel en de Brinkloop. ’s Avonds vond darten en klaverjassen< 55 jaar plaats. 
 

Minizeskamp   

 

Playbackshow  

 

http://www.sportenspelweek.nl/fotoalbum/albums/2009/mini-zeskamp/Spel4/IMG_6179.JPG
http://www.sportenspelweek.nl/fotoalbum/albums/2009/playack-volwassenen/IMG_6557.jpg
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Vrijdags vond traditiegetrouw vissen plaats met tegelijk een ontbijt voor de ploegleiders in de 
kantine van de manege. De ochtend werd vervolgd op het streetveld bij de sporthal met 
streetvoetbal en jeu des boules op de banen achter de bibliotheek. 
 

 
 
’s Middags vond het voetbal plaats. In navolging van vorig jaar werd opnieuw de beker 
gewonnen door Ploeg Veltink. ’s Avonds kon er weer gefietst worden. Deze fietstocht wordt 
elk jaar georganiseerd door ‘de Vrouwen van Nu’. Er werd weer gereden in twee routes. Een 
route van 10 km voor de jeugd en een route van 21 km voor de ouderen. De avond was 
weer geslaagd en er werd nog lang over nagepraat. 
 
Zaterdag stond weer in het teken van cinqualon, zwemmen en de afsluitende zeskamp. De 
opzet van de zeskamp was net als voorgaande jaren om zoveel mogelijk alle ploegen per 
spel in de baan te hebben, zodat de strijd goed zichtbaar is en leuk is voor het publiek. De 
sterkste ploegen van de zeskamp waren ploeg Greving en Wijnbergen. En de uiteindelijke 
winnaar van de 40e Sport en Spelweek is geworden ploeg Wijnbergen . Na de prijsuitreiking 
in de sporthal was het nog heel gezellig.  
 

Eindspel op de brink  

(na afloop dorpsomloop) 

 

Streetvoetbal  

 

http://www.sportenspelweek.nl/fotoalbum/albums/2009/dorpsomloop/PloegPosthouwer/DSC_9353.jpg
http://www.sportenspelweek.nl/fotoalbum/albums/2009/Vissen/IMG_6886.JPG
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De sport- en spelweekcommissie bestond dit jaar uit: Henk Buutkamp, Martin Kamping, Abel 
Reitsema, John Dijkema, Anneke Greving en Betsy Wijnholds.. De schrijvende pers bestond 
dit jaar uit Gea Hamstra en Janny Kremer, die de bulletins ook dit jaar weer volgeschreven 
het dorp in lieten slingeren. De digipers werd verzorgd door Jan Berends en Henriet 
Bulthuis. De hoofdscheidsrechter bij de afsluitende zeskamp lag in handen van oud CD 
gediende Roelof Speelman. Het bulletin werd evenals voorgaande jaren weer perfect 
gedrukt door de OBS De Eshoek en verspreid door diverse wijkbewoners. 
 
De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen: 
Mini-zeskamp trofee…………………………………………………Ploeg Wijnbergen 
Middenstandstroffee (voetbal)……………………………………...Ploeg Veltink 
Commissie Dorpsbelangen beker (zeskamp)…………….………Ploeg Greving / Wijnbergen 
Burgemeester Lambersbeker………………………………………Ploeg Wijnbergen 
 
De eindstand van de 40e Sport- en Spelweek Annen luidde als volgt: 
 
Plek  Ploeg  Punten  

1 Wijnbergen 184,0 
2 Greving 163,0 
3 Arends 154,0 
4 Veltink 151,5 
5 De Jong 147,0 

6 (rode lantaarn) Borg 130,5 

 
Wees gerust: de 41e editie van de ANNER Sport- en Spelweek staat alweer gepland in 
de week van 14 t/m 19 mei 2012. 
 
  

 

Zeskamp  

 

http://www.sportenspelweek.nl/fotoalbum/albums/2009/Zeskamp/Captainspel/IMG_7457.JPG
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4.2 BRINKFESTIJN 

Het eerste weekend in september werd voor de tweede keer door Commissie 
Dorpsbelangen Annen het Brinkfestijn georganiseerd. Vrijdagavond stegen 2 luchtballonnen 
op vanaf de Brink. Uitgezwaaid door vele Anneroelen. Een spectaculair gezicht. Daarna kon 
men de feesttent in en genieten van de modeshow. De zaal was veranderd in een catwalk, 
prachtige bloemstukken van tuinwinkel Klinkers uit Annen maakte het plaatje helemaal af. 
Kapsalon Lannieloe, Piening en IL Sogno uit Annen zorgden ervoor dat de vele modellen 
keurig gekapt de catwalk opliepen. 
 

 
De modellen droegen kleding van Cheapy uit Annen en Ruchti, Kuipersmode, Joy en Indigo 
Bodywear uit Zuidlaren. Er werd vrijetijds- en sportkleding geshowd. Vele schoenen, warme 
winterjassen maar ook sexy lingerie werd getoond aan het enthousiaste publiek. Het jongste 
model was 3 jaar en de oudste 75+. Er was dus mode voor jong en oud en van maatje klein 
tot maatje meer. De modellen, bijna allemaal uit Annen, oogsten veel applaus.  
 
Zaterdagmiddag werd er onder de stralende zon op de Brink gevolleybald, 6 teams streden 
tegen elkaar. Er werd veel gelachen. Het toernooi werd gewonnen door Tegenwind. Daarna 
volgde het zwientie tikk’n. Het zwien had het prima voor elkaar met een grote bak zaagsel, 
modder en een eigen waterbassin. De presentatie werd dit jaar verzorgd door René Kuipers. 
Het zwien verwelkomde de 25 helden en heldinnen met groot enthousiasme en liep haar 
“bezoekers” knorrend tegemoet. Het zwien zag er na afloop ontspannen en schoon uit. De 
tikkers daarentegen zaten onder de modder. Ronald Zoetebier werd Zwientie tikker 2011. 
Voor het komend jaar zullen wij ons beraden over een evt. vervolg. 
 
’s Avonds had Klinkhamer Catering de feesttent omgetoverd in een echte Biergarten. Vele 
Heidi’s und Peter’s konden lekker binnen en buiten met de bierpul in de hand genieten van 
de Tiroler muziek. In de tent werd er gedanst. Het blijft een mooi gezicht: prachtige dames in 
dirndl jurkjes en stoere mannen in lederhozen op de dansvloer. 
 
  

Modeshow  

 

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=273
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Zondag was de boeldag op de Brink. De veilingmeester, Henk Buutkamp, bracht de Boedel 
aan de “man”. Van bolderkar tot zwemvest. Er was minder animo dan het 1e jaar, daarom 
zullen we dit onderdeel ook onderwerpen aan een kritische beoordeling. Ondertussen liep 
de koe van boer Jan Roelof Schuiling rustig te grazen op de Brink. Vele ogen waren gericht 
op haar kont. Waar zal ze schijten???? De gelukkige winnaar van €500,- werd Jannie 
Tiggelaar. De opbrengst van de schijt je rijk actie gaat naar de revue die 5,6 en 7 april 2012 
in Annen opgevoerd gaat worden. Annen kan weer terug kijken op een geslaagd Brinkfestijn 
 

 
 

4.3 KERSTFAIR 

Na het succes van vorig jaar is ook dit jaar een Kerstfair gehouden en weer in Dickensstijl.  
Dit vond plaats op zaterdag 17 december 2011 rondom het streetveld voor de sporthal aan 
de Kruisakkers in Annen. Er waren ter voorbereiding drie avonden belegd voor alle 
gebruikers van dit kerstfeest, zoals ondernemers van Anno, de Wereldwinkel met de 
Magnuskerk, Bed en Breakfast, dansschool Workout en verenigingen zoals de Vrouwen van 
Nu, Drenthina, AHA, de Vrienden van Oranje en een Kindertehuis Zuid-Afrika (goed doel). 
Hierdoor hebben alle partijen ook goed kunnen afstemmen, wat men van plan was en wat 
men wilde verkopen. Voor een viertal kinderen uit Annen werd de Kerstfair gebruikt voor hun 
maatschappelijke stage van hun schoolopleiding en hebben voor de Clini-Clowns tevens 
geld ingezameld bij de bezoekers. Ze hebben de hele dag ook onze commissie goed 
geholpen met hand- en spandiensten. De Commissie Dorpsbelangen heeft ook hier graag 
haar medewerking aan verleend.  
Ter voorbereiding is ook aan de gebruikers de mogelijkheid geboden om enkele avonden in 
het Dorpshuis, zelf Dickens kleding te maken. Anneke Greving regelde veel stof en 
coördineerde deze avonden. Hier werd goed gebruik van gemaakt en werd als zeer positief 
ervaren. Het uiteindelijke resultaat was dan ook een sfeervolle Dickens-Kerstfair. 

Boeldag  

 

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=229
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Gedurende de fair van 16.00-20.00 uur waren er veel bezoekers en heeft het weer ons 
gelukkig niet in de steek gelaten. Rondom de fair heeft AHA prachtig straattoneel laten zien 
en heeft muziekvereniging Drenthina prachtige (kerst) muziek laten horen, evenals de 
kinderen van groep 6, 7 en 8 van basisschool de Eshoek, die ook prachtige ingestudeerde 
kerstliedjes hebben gezongen. Als achtergrond zag men hierbij ezels en schapen rondlopen 
bij de Kerststal op het streetveld. De Commissie Dorpsbelangen zelf had een loterij 
georganiseerd, waar men kaartjes voor kon kopen. De opbrengst hiervan is ten bate van de 
revue 2012. Deze Kerstfair zal wederom worden geëvalueerd met alle partijen. Zowel de 
bezoekers als ook de gebruikers waren zeer tevreden. We kunnen terugkijken op een 
prachtig evenement en willen we als Commissie Dorpsbelangen alle meewerkenden 
bedanken, die hebben bijgedragen aan het slagen van de Kerstfair 2011. 
 

4.4 BEHEER EN VERHUUR 

De beheer en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie, beamer, 
lichtkrant, aanhangers kuipsteekspel, MSU (mobiele sanitaire unit), diverse spellen en 
materialen, tafels en stoelen) te beheren en (beperkt) te verhuren. Dit verhuren gebeurt met 
name buiten Annen. De (professionele) geluidsinstallatie wordt niet verhuurd, maar wel 
uitgeleend aan (muziek-, sport-, etc.) verenigingen en evenementen binnen Annen. 
 
De diverse materialen liggen grotendeels in “De beuk” 
opgeslagen (opslagschuur aan de Spijkerboorsdijk, zie 
foto ) en deels in de container die bij Roelof Kammer op 
het erf aan de Wolden staat. In deze container zijn 
vlaggenmasten, vijf marktkramen, ongeveer 80 stoelen 
en een aantal planken, waarvan men ook zitplaatsen kan 
maken, opgeslagen.  
 

Kerstfair  

 

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=414
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In 2011 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse materialen van 
Dorpsbelangen. Denk daarbij aan de spelmaterialen die voor diverse activiteiten zijn 
ingezet, zoals natuurlijk de Sport- en Spelweek.  

De muziekinstallatie is diverse keren gebruikt bij evenementen (zoals: 
wandel- en zwem-4-daagse, Sinterklaas, Oranjefeest, Sport- en 
Spelweek, Brinkfestijn en Kerstfair) en door verenigingen (zoals: Voetbal, 
AHA, Drenthina en de Brinkruiters).  

 
De kuipsteek is slechts 2 keer betaald uit gegeven. 
 
De MSU (mobiele sanitaire unit) is in 2011 negen keer 
verhuurd aan verenigingen, vijf keer commercieel, drie keer 
voor eigen evenementen en twee keer gesponsorde 
evenementen. 
Eind 2011 is er door één van de huurders schade aangebracht 
aan de MSU, dit is verholpen door Nomadis (fabrikant). De 
kosten zullen worden verhaald op de huurder. Dit loopt nog. 
Een aantal vaste klanten van uit het verleden hebben de huur 
gestaakt vanwege de hogere kosten van de nieuwe unit. 
Voor de nieuwe unit hebben wij een standaardcontract met voorwaarden gemaakt. Deze 
wordt bij verhuur ondertekend, zodat het voor beide partijen duidelijk is. 
De oude pleemobiel kwam voor verschillende kosten te staan en was niet meer 
representatief. In november 2011 hebben wij de oude pleemobiel verkocht, via Marktplaats, 
richting Friesland. 
 
De beheer en verhuurcommissie bestond in 2011 uit: 

• Gerrit Bazuin voor algemene zaken; 
• John Dijkema voor o.a. agendabeheer van het kuipsteekspel en de pleemobiel tot 

eind augustus 2011; 
• Albert Mulder voor o.a. agendabeheer van het kuipsteekspel en de pleemobiel 

vanaf eind augustus 2011 (en nu nog); 
• André Niewijk voor o.a. agendabeheer geluidsinstallatie. 

 

4.5 OUD PAPIER 

Ook in 2011 hebben we het oud papier weer in 10 rondes opgehaald. Wat zich de afgelopen 
jaren al een beetje aftekende werd nu werkelijkheid. Door een afname van de kilo’s zijn we 
dit jaar onder de 300 ton gekomen, er werd dit jaar 285 ton oud papier opgehaald. 
Financieel had dit geen gevolgen want omdat de prijs het gehele jaar goed was hadden we 
een goed financieel jaar. Beter gezegd een heel goed jaar want in de laatste 10 jaar was de 
financiële opbrengst nog nooit zo goed als het afgelopen jaar. 
De container die bij het oude gemeentehuis staat heeft ook zijn nut bewezen want er wordt 
druk gebruik van gemaakt en is het afgelopen jaar wel 5 keer geleegd. 
Wat het nieuwe jaar zal brengen is nog in nevelen gehuld. De prijs is de laatste maanden 
van 2011 weer iets gezakt maar kan ook zo weer stijgen. Dat de kilogrammen weer boven 
de 300 ton zullen stijgen wordt ook niet direct verwacht in dit digitale tijdperk, maar je weet 
het nooit. 
Door de bodemprijs van de gemeente zijn we verzekerd van een zekere inkomstenbron dus 
al te veel reden om ongerust te moeten zijn is er niet. 
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In 2012 zullen we het oud papier ook weer in 10 rondes ophalen en is er ook weer een 
ronde tussen Sinterklaas en Kerst. 
 
 
Maand Opbrengst [kg] Opbrengst [kg] Opbrengst [kg] Opbrengst [kg] 
 2011 2010 2009 2008 
Januari 34.060 26.440 30.300  
Februari 26.330 35.810 33.210 29.650 
Maart 30.310  24.860 29.700 
April  36.470  36.700 
Mei  31.450 32.280 43.850 33.320 
Juni 29.220 29.810 33.180 29.230 
Juli  29.680 23.220 24.630 16.330 
Augustus 20.400 24.970 23.290  
September    29.140 
Oktober 25.270 31.730 29.610 33.940 
November 30.490 29.990 36.510 29.580 
December 28.320 29.350 26.800 34.220 
Totaal 285.530 300.070 306.240 301.810 

                                                     

4.6 AA EN HUNZE (GEMEENTEZAKEN) 

Locale agenda  
In 2011 leidden de bezuinigingen tot meer keuze’s maken door de gemeente. Hierdoor heeft 
de lokale agenda op een lager pitje gestaan. Via Kern- en Buurtgericht werken wordt 
aangegeven hier in 2012 weer meer aandacht aan te geven. 
  
Streetveld / Jeu de Boulesveld – Brede Samenwerking 
De evaluatie van het streetveld binnen de gemeenteraad is voor Annen positief verlopen. 
Overleg met de gemeente vindt plaats over algemene regels voor gebruik van het 
streetveld. Deze regels staan al in de APV (Algemene Politie Verordening) en wordt in nauw 
overleg met de gemeente opgepakt. 
De boarding van het streetveld achter de doelen is aangepast waardoor het geluidsniveau is 
aangepast. Dit blijkt tevens uit de evaluatie met een buurtbewoner. 
 
Kern- en Buurtgericht werken 
Kern- en Buurgericht werken is geëvalueerd. Op deze enquête was goede respons. 
Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen was redelijk positief, maar er waren 
verenigingen die daar anders over dachten.  
In juli zijn de mogelijkheden gebruik gemeentelijke website voor communicatie 
gepresenteerd. Hiervoor zijn enkele leden uit verschillende dorpen gevraagd als klankbord.  
In november worden de statussen gegeven van: 

 duurzaamheidsvisie Aa en Hunze 
 gebiedsgericht voorzieningenbeleid 
 (doorontwikkeling) kern- en buurtgericht werken/burgerparticipatie. 

 
  

Opbrengsten oud papier 
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Woonwensenonderzoek 
In 2011 is gestart met de volgende stap: Hoe gaan we de vraag in balans brengen met het 
aanbod. 
 
Na een gesprek met wethouder J. Wiersum wordt door de gemeente een dorpsavond op 1 
maart 2011 gepland waar toelichting wordt gegeven op het eindrapport van het 
woonwensen onderzoek. De presentatie wordt door Companen verzorgd. Naar aanleiding 
van deze presentatie heeft Commissie Dorpsbelangen Annen, een afvaardiging van de 
starters in Annen en Stichting Woonborg enkele vervolgbijeenkomsten gehouden om de 
behoefte van starters helder te krijgen. Dit heeft geresulteerd in de een aantal wijzigingen in 
ons woonruimteverdeelsysteem per 1 januari 2012, namelijk: 
1. Voor alle gezinswoningen met drie of vier slaapkamers binnen het woningbezit van 

Stichting Woonborg wordt het passenheidcriterium gezinsgrootte los gelaten voor de 
duur van één jaar en bij wijze van proef. In de advertenties van woningen met vier 
slaapkamers wordt gesteld als voorbehoud dat drie- en meerpersoonshuishoudens 
voorrang hebben. Bij de selectie van kandidaten wordt hiermee rekening gehouden.   

2. Stichting Woonborg verlaagt de minimum inschrijfleeftijd van 18 naar 17 jaar. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat een woningzoekende nog niet op 17 jarige leeftijd in 
aanmerking komt voor een woning, maar op  18 jarige leeftijd. 

3. Verder wordt het leeftijdscriterium voor seniorenwoningen verlaagd naar 55 jaar en 
ouder. Voor seniorenwoningen geldt, dat Stichting Woonborg deze bij voorrang 
verhuren aan de leeftijdsgroep 55+. 

4. Het terughalen van een aantal woningen met het ‘label’ verkoop in de verhuur wil 
Stichting Woonborg in een breder perspectief plaatsen. Het perspectief waarin de 
Ruimtelijke Visie van Annen van de gemeente ook wordt meegenomen. Stichting 
Woonborg zal met de gemeente in overleg over mogelijke nieuwbouwlocaties. Het 
heroverwegen van verkoop past daar ook in. Voor alle duidelijkheid; het terughalen in 
de verhuur is dus niet van de baan maar een definitief standpunt duurt wat langer. 

 
Als Stichting Woonborg een bredere uitwerking heeft voor Annen met daarin locaties uit de 
Ruimtelijke Visie en ook de heroverweging van de verkoop dan wordt Stichting Commissie 
Dorpsbelangen hierover geïnformeerd. 
 
In mei 2011 wordt op verzoek van Commissie Dorpsbelangen een overleg met de gemeente 
gepland over de conceptversie Ruimtelijke Visie Annen. Nadat het college van 
burgemeester en wethouders dit heeft vastgesteld wordt in september een inloopavond 
georganiseerd welke door 15 belangstellenden werd bezocht. Stichting Commissie 
Dorpsbelangen heeft zienswijzen ingediend in lijn met de uitkomst van het 
woonwensenonderzoek. Totaal heeft de gemeente 8 zienswijzen ingediend gekregen welke 
in 2012 worden behandeld. Wordt vervolgd. 
 

4.7 PR 

Doel 
De PR Commissie heeft zich ten doel gesteld aanspreekpunt te zijn voor dorpsbewoners, 
verenigingen, stichtingen en ondernemers. Dit doel heeft deze Commissie afgelopen jaar 
weten te bereiken. Het verzorgen van publiciteit rondom de jaarlijks terugkerende activiteiten 
van Commissie Dorpsbelangen behoort ook tot de vaste taken van de PR Commissie. 
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Het Oeleneis 
Door het uitbrengen van het gele papier, “het Oeleneis” werden de 
inwoners geïnformeerd over de vele activiteiten die in Annen werden 
georganiseerd. In 2011 werd er vijf keer een editie uitgebracht om onder 
andere het ophaalrooster oud papier, het programma van de Sport- en 
Spelweek, het Brinkfestijn, de Kerstfair en de presentatie van het 
Woonwensenonderzoek  onder de aandacht te brengen. 
Leerlingen van groep acht van de Basisschool “de Eshoek” bezorgden het 
“Oeleneis” persoonlijk bij iedereen in de brievenbus. De geldelijke 
vergoeding wordt weer gebruikt voor de leerlingen van de school. 
 
“Annen-info” 
 Via de website www.annen-info.nl is onder andere informatie te vinden over het dorp, 

verenigingen en de 
activiteitenkalender. Ook de bedrijven 
die de CD ondersteunen zijn hier te 
vinden. De site is bedoeld om op een 
eenvoudige manier informatie uit te 
wisselen en op te zoeken. De 
hierboven genoemde website en de 
site www.dorpsbelangen-annen.nl, met 
onder andere diverse handige links 

naar andere internetpagina’s, worden beheerd door de PR commissie en vormen in de 
toekomst één geheel.  
De “Annen info site” trok in 2011 bijna twaalf duizend unieke bezoekers. Dus mensen die de 
deze site voor het eerst bezochten.  
 
Hieronder staan een aantal cijfers vanuit Google Analytics van 28 dec. 2010 t/m 28 dec. 
2011: 

25.848   Bezoeken 
11.494   Unieke bezoekers 
99.625   Paginaweergaves 
3,85     Pagina's/bezoek 
00:02:09 Gem. tijd op site 
53,49%  Bouncepercentage 
  

42,73%   Nieuwe bezoekers 
11.046 Bezoeken 
57,27%   Terugkerende bezoekers 
14.802 Bezoeken 

 

Het Mededelingenblad 
Het Mededelingenblad is een digitale informatiebron en kwam in 2011 elf keer uit. Ook deze 
uitgave is in handen van de PR commissie. De informatie voor het Mededelingenblad komt 
“uit het dorp zelf”. Verenigingen, bedrijven en Anneroelen kunnen via deze digitale weg de 
overige Anneroelen informeren over activiteiten en bijzonderheden over of in het dorp en de 
inwoners. Ook van “buiten Annen” krijgt de PR Commissie regelmatig verzoekjes om 
informatie op de site en in het Mededelingenblad te plaatsen. 
Men kan zich via de site www.annen-info.nl aanmelden voor het Mededelingenblad en dan 
krijgt men deze automatisch, gratis in de mailbox. Eind 2011 waren er bijna 400 e-mail 
adressen van mensen die zich hiervoor aangemeld hebben.  
 
  

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpsbelangen-annen.nl/
http://www.annen-info.nl/
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Media 
De PR commissie verzorgde tevens de PR van de verschillende activiteiten naar de media 
zoals de Schakel, de Oostermoer, Dagblad van het Noorden en verschillende huis-aan-huis 
bladen. Zij heeft er ook voor gezorgd dat door middel van advertenties, banners, flyers en 
posters de Anneroelen herinnerd werden aan de activiteiten die in ons bruisend Brinkdorp 
georganiseerd werden. 
 
Sport- en Spelweek 
Voor de sport- en spelweek werd weer een speciaal promotieboekje uitgebracht, met het 
programma, introductie van de ploegleiders, een uitslaglijst en natuurlijk de sponsoren die 
het mede mogelijk hebben gemaakt. Dit boekje werd ook in eigen beheer samengesteld. 
De internetsite van de sport- en spelweek www.sportenspelweek.nl wordt niet beheerd door 
de stichting, maar door Jan Berends in samenwerking met Dorpsbelangen. 
 
Bedankt 
In januari 2012 verzorgde de PR commissie een bedankkaart. Deze kaart werd verstuurd 
naar alle sponsoren, verenigingen en mensen die mee hebben geholpen om Annen in 2011 
te laten bruisen. 
 

4.8 REVUE 2012 

Op 5, 6 en 7 april 2012 zal in de sporthal wederom een revue worden opgevoerd door en 
voor Anneroelen onder aanvoering van de revuecommissie. Sinds januari 2010 zijn de 
voorbereidingen al gestart. Begin dit jaar zijn alle toneelspelers, dansers, muzikanten en 
technici benaderd Bij elkaar zo’n 50 vrijwilligers! Op 7 juni heeft voor iedereen een 
algemene kennismakingsavond plaatsgevonden. In september zijn de repetities in volle 
gang losgebarsten, dus vol enthousiasme op naar april 2012! 

http://www.sportenspelweek.nl/
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BIJLAGE 1 Verslag jaarvergadering 2011 
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen 
Annen d.d. 9 februari 2011 
 
Aanwezig 
CD 

John Dijkema Albert Mulder Roelof Kammer André Niewijk 
Anneke Greving Abel Reitsema  Martin Kamping  Gerrit Bazuin  
Annemiek Visser Henk Buutkamp Ron Kesselmans Gerard Schoenmaker 
Betsy Wijnholds Hendrik Stadman Ineke Wijnholds  

Notulist Rabbe Vedder (CD) 
Publiek Anjo van Wely, Teun Marissen, Harry Hamminga, Bob Geudeker, Alfred Brink, dhr. 

Boonstra, Kiki Anninga 
 
1. Opening 

Ron Kesselmans, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Na het 
welkomstwoord neemt Ron de volgende agenda door: 
1. Opening 
2. Verslag openbare jaarvergadering 10 februari 2010 
3. Jaarverslag 2010 
4. Financieel verslag 2010 
5. Dorpsvisie (locale agenda) 
6. Rondvraag 
7. sluiting 
 
 

2. Verslag van de openbare jaarvergadering van 10 februari 2010 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
  

3. Jaarverslag 2010 
De voorzitter leest het voorwoord voor aan het publiek.  
 
De woordvoerders van de verschillende subcommissies lichten de verschillende 
onderwerpen van het jaarverslag mondeling toe. 

 
Anjo van Wely meldt, i.v.m. onze website Annen-info.nl in Gasselternijveen de website 
in de vorm van Telebrink is gemaakt. Daarnaast meldt hij dat het wellicht een idee is om 
voor het Holthuys live-uitzendingen te maken zodat de mensen daar ook activiteiten 
meekrijgen vanuit het dorp zonder dat ze er op uit moeten. 
 

4. Financieel verslag 2010 
Roelof Kammer, onze penningmeester, licht het financiële verslag toe. 
De kascommissie, bestaande uit Abel Reitsema en Gerard Schoenmaker, heeft de 
boeken in orde bevonden en stellen de voorzitter voor om de penningmeester décharge 
te verlenen, waartoe door de vergadering wordt besloten. 
De nieuwe kascommissie zal gevormd worden door Abel Reitsema en Hendrik 
Stadman. 
 
Kiki Anninga stelt de vraag of er zorgen zijn rondom het oud papier. Dit is niet het geval, 
de opbrengsten in kilo’s nemen iets af maar daarentegen nemen de financiële 
opbrengsten toe. Daarnaast zorgen we er altijd voor dat we qua financiën 2 jaar verder 
kunnen zonder enige opbrengsten van het oud papier. 
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5. Dorpsvisie (lokale agenda) 
Ron legt uit wat de bedoeling is onder dit agendapunt. Sinds de Dorpsvisie 2005 is er 
een lokale agenda die jaarlijks door zowel Dorpsbelangen als de gemeente wordt 
bijgewerkt. Dit wordt gepresenteerd (presentatie is bij dit verslag gevoegd). Gedurende 
de presentatie worden de volgende vragen opmerkingen gesteld/gemaakt. 
 
Dit jaar is de lokale agenda alleen door ons (eenzijdig) aangepast. 
 
Teun Marissen vraagt hoe de eigenaar van het winkelcentrum zich momenteel opstelt 
omtrent aanpassingen. Dit is passief waardoor het ook consequenties heeft voor de 
herstructurering van het voorterrein van het centrum 
Teun Marissen vraagt naar de ontwikkelingen aan de Hofakkers/Middenweg/ 
Geerakkers. Hiervoor wordt hij verwezen naar het rapport rondom het recent 
uitgevoerde Woonwensenonderzoek in Annen. 
 

6. Rondvraag 
Dhr. Boonstra geeft complimenten aan de CD vanwege de vele activiteiten in het dorp. 
 
Harry Hamminga vraagt of het muziek in de pauzes van de playbackshow in de sport- 
en spelweek iets zachter kan zodat de mensen ook nog met elkaar kunnen praten. 
Verder bedankt hij voor de bedankkaart die de CD vlak na oud en nieuw heeft verstuurd 
naar betrokken vrijwilligers en vindt hij het digitale mededelingenblad een geweldig en 
mooi initiatief. 
 
Kiki Anninga geeft een compliment voor de site www.Annen-info.nl  
 
Bob Geudeker vraagt aandacht voor de (toegenomen) verkeersdrukte en snelheid op 
de Kruisstraat. Graag ziet hij, en meer mensen in de buurt, dat de Kruisstraat tussen 
pakweg schilderbedrijf Reitsema en de Eexterweg een 30 km-zone wordt. Zijn vraag 
hoe de CD dit ziet antwoord Ron dat we hierop terug zullen komen. 
 
Alfred Brink (voorzitter stichting Ons Dorpshuis) heeft recent kennis gemaakt met de 
voorzitter en penningmeester van de CD. Daarnaast geeft hij een compliment voor het 
jaarverslag. 
 
Teun Marissen vraagt aandacht voor een aantal zaken. 
Allereerst spreekt hij zijn waardering uit voor alles wat de CD doet 
1. Ontwikkelingen m.b.t. huisartsenpost (verloop artsen e.d.); dit moet de CD zich 

volgens hem ook aantrekken 
2. Renovatie dierenparkje; bedankt de CD ook voor haar geldelijke bijdrage 
3. Plan WOII monument Annen; ons standpunt is dat als er behoefte is vanuit het 

dorp wij ons zullen beraden tot medewerking 
4. Vertrek Rabobank; dit zit de ouderen dwars, echter kunnen wij als CD daar niets 

aan doen 
5. Woningen aan Kruisakkers op monumentenlijst; we zullen dit af moeten wachten 
6. JOAP (streetveld en jeu de boulesbaan); deze functioneert goed 
7. Ontwikkelingen m.b.t. zorg; het intra en extra murale aspect baart zorgen, de CD 

kan zich dat aantrekken 
  

http://www.annen-info.nl/
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8. Verordening leefbaarheidsfonds; dit is een goed initiatief van de gemeente. Kiki 
merkt op dat er ook vanuit de Rabobank een soortgelijk fonds bestaat. 

9. Begraafplaats Anloo; dit ligt er nu weer mooi en verzorgd bij  
 

Annemiek vraagt de aanwezigen of de avond voldoet aan zijn/haar verwachting, mede 
ingegeven omdat volgens haar de opkomst minimaal is. De aanwezigen reageren 
positief en voegen er aan toe dat je de lage opkomst ook kunt zien als compliment 
(blijkbaar is iedereen tevreden in het dorp). 

 
7. Sluiting 

Ron nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD te drinken aan de bar en 
sluit daarna de jaarvergadering. 
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