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VAN DE VOORZITTER
Beste Anneroelen,
Wij willlen allereerst de familie van Jan
Beuker, onze vaste bezorger van het
Oeleneis, veel sterkte wensen in verband
met zijn overlijden.
Dit is alweer het laatste Oeleneis van het
jaar. Een jaar waarin al weer veel is
gebeurd. Zo zijn we nu nog druk met het
verwerken van de gegevens van het
woonwensenonderzoek. Wat hierover in
ieder geval gemeld kan worden is dat er
een extreem hoge respons is geweest en
daar zijn wij als Commissie
Dorpsbelangen natuurlijk zeer blij mee.
Tevens is het duidelijk dat de behoefte aan
starters- en seniorenwoningen aanzienlijk
is, het ligt in de lijn van de verwachting
van Dorpsbelangen. De verwachting van
diverse partijen is dat wij in december een
definitief rapport ontvangen. Een ander
succesverhaal is het digitale
mededelingenblad waar wij na 3 maanden
al meer dan 300 (gratis) abonnees hebben
en dit blijft sterk groeien. Het doet ons
genoegen om te melden dat wij een
nieuwe ´Plee-mobiel´ aan hebben kunnen
schaffen dankzij een fikse anonieme
schenking.
Tenslotte is op 18 december een nieuw
evenement in het leven geroepen: de
Kerstfair.
Rest mij om u prettige feestdagen te
wensen.
Ron Kesselmans
Voorzitter
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HOLLAND’S GOT
TALENT

KERSTFAIR IN
DICKENSSTIJL 18 DEC.

De muziekvereniging Drenthina heeft
een primeur voor Noord Nederland.
Het is ze namelijk gelukt om de
winnaar van "Holland‟s got Talent
2010", Martin Hurkens, te strikken
voor zijn medewerking aan het
kerstconcert van de muziekvereniging.
Deze "Pavarotti uit Limburg" komt op
woensdag 22 december 2010 naar
Zuidlaren en zal dan met en onder
begeleiding van de muziekvereniging
Drenthina diverse nummers ten gehore
brengen. Het kerstconcert vindt plaats
in de Ontmoetingskerk te Zuidlaren
(terrein Dennenoord) en begint om
20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
Entree €10,00 (incl. pauzeconsumptie).
De verkoop van de kaarten begint op
24 november 2010. Bij de volgende
adressen kunt u kaarten verkrijgen:
Drogisterij Alldro te Annen en
Tynaarlo en Bakkerij Feenstra te
Zuidlaren.
Op zondag 19 december geeft de
muziekvereniging Drenthina haar
jaarlijkse Kerstconcert in de Magnuskerk in Anloo. Het Kerstconcert begint
om 16.00 uur en de entree is gratis.

Zaterdag 18 december zal van 16.00 tot
20.00 uur een sfeervolle Kerstfair
georganiseerd worden in “Dickens
stijl”. Dit vindt plaats voor de sporthal
in Annen. De organisatie van deze
Kerstfair is in vertrouwde handen van
Commissie Dorpsbelangen en onder
andere Ondernemingsvereniging Anno.
Men waant zich terug in de tijd, met
een sfeervolle markt, prachtige kramen,
vuurkorven en mensen die in Dickens
stijl hun waar aan de man brengen.
Zelfs de Kerstman is speciaal uit
Lapland overgekomen om hierbij te
zijn. De Vrienden van Oranje,
Vrouwen van Nu en jeugdtheater AHA
zullen er voor zorgen dat je ogen en
oren tekort komt. Een levende kerststal
met alle hoofdrolspelers van het
kerstverhaal, inclusief de ezel, zal de
sfeer van Kerst nog meer vergroten.
Tevens zijn er kunstenaars, muzikanten,
dansers en toneelspelers. Ook de
inwendige mens wordt niet vergeten. Je
blijft lekker warm met bijvoorbeeld
glühwein, poffertjes of een kopje soep.
Muziekvereniging Drenthina lokt “het
volk” naar de sporthal door op een
huifkar door het dorp te rijden en
passende muziek te spelen. Ook voor
vervoer van ouderen van en naar onder
andere „t Holthuys, de Zetstee en
Vreding wordt gezorgd. Ter afsluiting
zal om 20.15 uur Hubo Kah vuurwerk
op het sportveld afsteken. Een
spectaculair einde van een nieuwe
traditie in Annen, de Kerstfair.
Kijk voor informatie op
www.annen-info.nl

MEDEDELINGENBLAD
IS TERUG IN ANNEN
Commissie Dorpsbelangen Annen
heeft een nieuwe website:
www.annen-info.nl
Op deze site kun je informatie vinden
over de commissie, het dorp, bedrijven,
verenigingen je kunt er twitteren
enzovoort. De commissie kan via deze
weg ook iets terug doen voor
verenigingen en bedrijven die het werk
van de CD ondersteunen.
Een onderdeel van annen-info is “Het
Mededelingenblad”
Jaren geleden kreeg iedereen Het
Mededelingenblad via Gemeente Anloo
in de bus. Iedereen las het blad, want
daar stond alles in wat er te doen was in
het dorp. Commissie Dorpsbelangen
Annen wil met dit digitale
Mededelingenblad deze traditie gaan
voortzetten. Het is de bedoeling dat
“het blad” regelmatig uit gaat komen.
De CD hoopt dat een ieder die wat te
melden heeft wat van belang is voor het
dorp dit aan hen door geeft.
Je kunt je via www.annen-info.nl
aanmelden voor het Mededelingenblad
en dan krijg je deze regelmatig in je
mailbox toegestuurd.

KALENDER ITEMS
Hebt u als vereniging of club een feest
of gebeurtenis waarvoor openbare
toegang geldt, dan kunt u dit doorgeven
aan de redactie van het Oeleneis of via
info@annen-info.nl .
- Za. 11 december
9:15 uur Oud papier
- Za. 18 december, 16.00 uur voor
sporthal; Kerstfair in "Dickens stijl"
- Zo. 19 december, 16.00 uur Anloo
Kerstconcert van Drenthina
- Wo. 22 december, 20.00 uur
Zuidlaren; Kerstconcert “Hurkens”en
Drenthina
- Za. 29 januari en 26 maart
Oud ijzer ophalen
info@harleydagannen.nl

in “Dickens stijl”
Zaterdag 18 december
16.00 – 20.00 UUR
voor de sporthal

Sfeervolle Kerstfair in
“Dickens stijl” met een
Kerstmarkt, levende Kerststal, de Kerstman, vuurkorven,
kunst, toneel, zang, muziek, glühwein, poffertjes, enz.
En om 19.15 uur vuurwerk op het sportveld!
www.annen-info.nl

