HET OELENEIS
REDACTIE: COMMISSIE
DORPSBELANGEN ANNEN
APRIL 2011

verenigingen, dus alle beetjes
helpen.


Beste Anneroelen,
Met het prachtige voorjaarsweer begint
een ieder zich alweer te verheugen op
de aanstaande Sport & Spelweek. Dit
jaar de 40e in successie, best een 'klein'
feestje waard dacht ik zo. In dit bulletin
hierover meer. Naast dit zijn er
inmiddels vele aanvullende
evenementen die zijn ontstaan in het
voorjaar: de Hunzerun, het
korenfestival, de wandelvierdaagse en
de Harleydag. Allereerst gaan we ook
als vanouds 30 april met zijn allen
ontbijten op de Brink om daarna
Koninginnedag te vieren. Als je dit
allemaal zo op een rijtje ziet dan hoeft
niemand in Annen zich te vervelen,
Geweldig!
Zoals jullie weten is uit het
woonwensenonderzoek naar voren
gekomen dat er een tekort is aan
starters en seniorenwoningen. De
commissie is nu in overleg met starters
en de Woonborg om het proces van
toewijzing helder te krijgen.







Maandag 2 mei, 6 juni en 11 juli om
18.15 uur.
Graag het oude papier gebundeld
en op een veilige plaats aan de weg
zetten. Telkens zijn er vier
vrijwilligers van dorpsbelangen en
zes vrijwilligers van één van de
Sport- en Spelweek ploegen/wijken
behulpzaam bij het ophalen. De
geldelijke opbrengsten zijn zeer
belangrijk voor het dorp en de
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Hunzerun zaterdag 14 mei

De naam verwijst naar de Hunze
die bij de 10 km wedstrijdloop
wordt overgestoken, met een
knipoog naar de loopgroep
Hunzerunners.
De kabouterloop begint om 15.45
uur, de jeugdloop om 16.00 uur. De
10 km start om 16.30 uur en de 4
mijl om 16.35 uur. Houdt de
website www.hunzerun.nl in de
gaten, voor nieuws over de
Hunzerun!

Oud papier ophalen





Korenfestival in Annen

Op zaterdag 11 juni gaat het Vocaal
Festival Annen weer van start.
Inmiddels hebben zich al 24 koren
Oeleneis
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Avond4daagse 14 t/m 17 juni.

De organisatie is in handen van
Stichting Vrienden van Oranje
afdeling wandelen. Startlocatie is de
Brink. Start: 10 km om 18.00 uur
en de 5 km om 18.15 uur.

Koninginnedag

zaterdag 30 april belooft weer een
mooie dag te worden, boordevol
met activiteiten, dingen om van te
genieten en sportieve uitdagingen.
De voorbereidingen zijn al een
tijdje aan de gang, zo zijn “de
Vrienden” gedurende het jaar actief
geweest met de bollenactie, de
kerstmarkt en de violenactie. Met
deze acties zijn kleine bijdrages
verzameld die het
Koninginnedagfeest in 2011 mede
mogelijk maken. Wil je ook nog
vrijwilliger worden en activiteiten
begeleiden meld je dan aan via
www.vriendenvanoranje.nl.
Bij deze is iedereen uitgenodigd om
Koninginnedag te komen vieren,
kom naar de brink en om je heen
kleurt het oranje !

KALENDER ITEMS
Kijk ook op de kalender van
www.annen-info.nl voor meer
informatie over onderstaande
activiteiten in Annen. Ook vindt u veel
van deze informatie in het digitale
Mededelingenblad, meld u hiervoor aan
via www.annen-info.nl en u krijgt deze
digitale nieuwsbrief regelmatig in uw
mailbox.

Sport en Spelweek

Dit jaar voor de 40ste keer! Daarom
start de week deze keer op zondag
29 mei en eindigen we op zaterdag
4 juni. Een volledig
programmaoverzicht krijgt u
binnenkort via het “gele boekje” in
de brievenbus. Hierin vind u ook
alle sponsoren die de S&S week
mede mogelijk maken.

Ron Kesselmans
voorzitter
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De keet Annen

Sinds vrijdag 22 april , 22.00 uur
wordt op SBS 6 "de Keet"
uitgezonden. De Jeugd van Annen
zal hier in 8 afleveringen te zien
zijn. (Kijk ook op www.SBS6.nl De
Keet)

VAN DE VOORZITTER



gemeld. Ruim 950 koorleden zullen
elkaar in Annen ontmoeten. Die
dag zult u niet alleen kunnen
genieten van de vele koren maar
ook van een rechtstreekse
uitzending van RTV Drenthe
en van de vele Citroen ID/DS
oldtimers welke met een Tour
Spécial langskomen. Maar ook
het optreden van een verrassend
orkest mag niet worden gemist! Het
Vocaal Festival Annen is gratis te
bezoeken. Zet de datum alvast op
de kalender en neem familie,
vrienden, buren en kennissen mee
en kom genieten van het heerlijk
vocaal talent. Doe mee met de
SingIn voor echt iedereen!
www.vocaalfestivalannen.nl



Harleydag

De Vierde Harleydag Annen wordt
gehouden op zondag 19 juni 2011!
De Brink in het dorp staat dan
weer in het teken van HarleyDavidson /Buell/Indian motoren,
auto's, trikes en vele stands op het
gebied van American cars, kleding
etc.
Ook is er natuurlijk livemuziek
aanwezig en de nodige food and
drinks.
Tevens zijn er weer diverse extra
activiteiten voor jong en oud, zoals:
- loud pipe verkiezing
- mooiste motor
- springkussen o.i.d. voor de
kinderen
- etc. etc.
En het eerste goede doel voor 2011
is inmiddels ook bekend en dat is
de stichting Ambiance!
Stichting Ambiance NoordNederland (SANN) wil ernstig
zieke mensen met een beperkte
levensverwachting de mogelijkheid
bieden om op geheel eigen wijze
afscheid van hun leven te kunnen
nemen
Het tweede goede doel van 2011 is
opnieuw de Stichting Toy-Run.
Voor meer info kijk op
www.harleydagannen.nl
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Oud ijzer ophalen

Zaterdag 11 juni en 16 juli t.b.v.
Harleydag Annen;
info@harleydagannen.nl of tel: 06
393 77 295


Brinkfestijn 2, 3, 4 september.

Na het overweldigend succes van
vorig jaar, dit jaar voor de tweede
keer het Brinkfestijn. Commissie
Dorpsbelangen is al druk met de
voorbereiding bezig. Het
programma beloofd weer veel
spektakel en gezelligheid en ziet er
voorlopig als volgt uit:
Vrijdag 2 sept. Luchtballonnen
vertrekken vanaf de Brink en een
spetterende modeshow.
Zaterdag 3 sept. Brinkvolleybal,
Zwientie tikk’n en het
OKTOBERFEST!
Zondag 4 sept. Boeldag (dus
bewaar je “boedel” voor deze dag)
en Schijt je rijk.

Hang de vlag uit!

Bij al deze activiteiten mag de vlag
van Annen best uit, laat zien dat je
trots bent op ons dorp. De
dorpsvlag is te koop bij Doetiek
Yvonne


Viswedstrijden T.O.G.

Een overzicht van de
viswedstrijden voor leden van
T.O.G. en andere informatie en
uitslagen zie teletekst RTVDrenthe Pag.734. Of kijk op
www.annen-info.nl  “sport”


Acht van Annen

Woensdagavond 8 juni is het
centrum van Annen afgesloten
voor het gewone verkeer. Voor de
21e keer trekt dan het bonte
wielerpeloton door de straten van
ons mooie brinkdorp. Om 18:00
uur gaat de Zuidlaarderweg dicht
vanaf het Winkelcentrum tot aan de
rotonde bij de Ronkelskamp. De
laatste hand wordt dan gelegd aan
de finishstraat en de renners
draaien vast warm. Om 19:00 gaat
het dan echt gebeuren. De top van
het noordelijke wielrennen zal zich
meten in een wedstrijd over 80 km.
De start is bij café “de Anner
Oele”. Daarna gaat het via
Kruisakkers, Veldweg, Esakkers,
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Middenweg, Ronkelskamp naar de
rotonde, waarna de Zuidlaarderweg
wordt bereikt. De laatste rechte lijn
van 600 meter geeft het publiek een
geweldig mooi zicht op het
peloton, dat al van verre de
eindsprint aanzet voor de finish bij
de Anner Oele. Annen staat er om
bekend, dat er altijd veel spektakel
is en de sterkste wint altijd. Om
kwart voor negen wordt de finish
verwacht.

GEERT GOES DAKAR
Geert Mulder wil graag mee doen met
de Dakar race en zo ook Annen
wereldwijd op de kaart zetten. Om zijn
droom uit te laten komen is er veel geld
nodig.
Bij diverse promotie- en sponsor
activiteiten in en rond Annen worden
loten verkocht. Deze loten zijn ook te
koop in de plaatselijke horeca. De
ondernemers in Annen zorgen voor de
prachtige prijzen. Zo is de 1e prijs
€1500 Brandstof bij BP Stadman.
Verdere prijzen zijn €1250
boodschappen (COOP), €750 te
besteden bij Roossien Tweewielers en
€500 bij Slagerij Aling. Verder zijn er
nog 5 “troostprijzen” van €100 te
winnen.
Wilt u meer informatie over deze
uitdaging, sponsormogelijkheden of
activiteiten rondom Geert Mulder, kijk
dan op www.geertgoesdakar.nl

HUREN/LENEN MATERIAAL
In de loop der jaren heeft commissie
dorpsbelangen Annen geïnvesteerd in
materialen die voor verschillende
activiteiten gebruikt kunnen worden.
De materialen zijn in principe van en
voor het dorp, om de verschillende
evenementen en verenigingen te
ondersteunen. Eind 2010 hebben wij de
mobiele sanitairwagen (pleemobiel)
vervangen voor een nieuwe moderne
wagen. Deze investering werd mede
mogelijk gemaakt door een gulle
anonieme donor.
Hieronder vindt u een greep uit de
materialen die door dorpsbelangen
worden beheerd:

Mobiele toiletwagen
Met o.a.: 3x dames, 1x heren , 3x
urinoir, wastafels en verwarming.
Kosten:
-Verenigingen/buurten in Annen: €30
-Particulieren in Annen: €125 /2 dagen
-Commerciële instellingen, zowel in als
buiten Annen: € 225 /2 dagen, € 275
/3 dagen. (BTW kan niet worden
verrekend)
Kuipsteekspel
Kosten:
-Verenigingen/buurten in Annen: gratis
- Commerciële instellingen, zowel in als
buiten Annen: €50/dag, € 75/ 2
dagen.
Geluidsinstallatie:
Met o.a.: 2x mengpaneel, (4+2) boxen,
cd-speler, draadloze headset en 3
draadloze microfoons.
Kosten:
-Verenigingen in Annen; gratis
-Verder wordt de installatie niet
verhuurd/uitgeleend.
Klein materiaal
Zoals: Veiligheidshesjes voor
verkeersregelaars, sport- en spel
materiaal, pionnen en aanhangers.
Kosten:
-Verenigingen in Annen; gratis
-Verder worden de materialen niet
verhuurd/uitgeleend.
Ten aanzien van de verhuur zijn enkele
voorwaarden verbonden, die wij u graag
vertellen wanneer uw vereniging
interesse toont. Meer informatie is ook
te vinden op: www.dorpsbelangenannen.nl/verhuur-artikelen

TOT SLOT
Veel van deze informatie is ook te
vinden op www.annen-info.nl. Klik op
de uil en meld je aan voor het
mededelingenblad, dan krijg je
regelmatig de laatste nieuwtjes in je
mailbox. Heeft u informatie wat u wilt
delen met andere Anneroelen via de
annen-info site, het Mededelingenblad
of het Oeleneis stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl
Redactie Oeleneis:
Commissie Dorpsbelangen Annen

info@annen-info.nl
Noordloo 11, 9468 AV Annen
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