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VAN DE VOORZITTER
Beste Anneroelen,
Na bijna 10 jaren voorzitterschap van
Ron Kesselmans heb ik halverwege het
jaar het stokje van hem overgenomen.
Sinds 2006 heb ik met Ron prettig en
goed samengewerkt. Bedankt daarvoor
en ik wens hem veel geluk in
Zwitserland!
Zelf ben ik sinds 1993 een Anneroel en
samen met mijn man Henk en de
jongens Bas en Jelle woon ik bij ons
bedrijf aan De Goorns in Annen. In het
dagelijkse leven ben ik werkzaam bij
stichting Lentis als manager Personele
en Financiële Diensten. Daarnaast is het
vrijwilligerswerk in o.a. de commissie
dorpsbelangen een leerzame maar
bovenal leuke bezigheid.
In 2011 hebben we twee nieuwe
commissieleden mogen verwelkomen,
te weten Ype Tol en Jos Hofsteenge.
Deze heren vervangen de leden Ron
Kesselmans (reeds afgetreden) en John
Dijkema (zal eind 2011 aftreden). John
en Ron, hartelijk dank en Jos en Ype,
heel veel plezier!
Het jaar 2011 loopt al bijna weer ten
einde. Na een geslaagd Brinkfestijn is
de commissie samen met ondernemers,
verenigingen en andere vrijwilligers
alweer druk doende met de
voorbereidingen van de tweede editie
van de Kerstfair welke op 17 december
a.s. wordt gehouden op de
parkeerplaats voor de sporthal.
Afgelopen jaar is de commissie samen
met een vertegenwoordiging van
startende woningzoekenden in Annen
in gesprek geweest met Woonborg. Dit
om een deel van het resultaat van het
woonwensenonderzoek bespreekbaar te
hebben en te houden. Daarnaast heeft
de commissie zienswijzen ingediend bij
de gemeente inzake het ontwerp
‘Ruimtelijke Visie Annen’. Meer info
over het ontwerp ‘Ruimtelijke Visie
Annen’ is te vinden op de website van
de gemeente Aa en Hunze. Ik wens u
een goede en gezonde winter met
daarbij een leuk samenzijn tijdens de
Kerstfair.
Ineke Wijnholds, voorzitter CD.
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KERSTFAIR IN DICKENSSTIJL

KERSTCONCERT

Na het succes van vorig jaar organiseert
Commissie Dorpsbelangen Annen
wederom een Kerstfair vóór de sporthal
in Annen. Het geheel vindt plaats in
Dickensstijl. Meerdere deelnemers
hebben hun eigen Dickenskleding
kunnen maken op hiervoor
georganiseerde avonden in het
Dorpshuis. Prachtige kostuums zijn
hiervan het resultaat geworden. De fair
wordt omlijst door dans, muziek en
toneel. Jeugdtheater AHA laat zich zien
rondom de fair met fraai straattheater,
groep 8 van basisschool De Eshoek laat
weer prachtige kerstliedjes horen en
muziekvereniging Drenthina zal met
haar muzikanten prachtige
kerstnummers laten horen. Zij
verheugen zich erop om u dit allemaal
te laten zien en horen. Verschillende
ondernemers, goede doelen en
verenigingen zullen hun spullen aan de
man proberen te brengen, maar u kunt
natuurlijk ook kennis maken met hun
producten. Zo kunnen er rijkelijk
(kerst) spullen worden gekocht en
geproefd. Tevens kunt u zien wat
sommige verenigingen/goede doelen
doen en hen vragen hoe ze werken en
wat ze precies doen. Natuurlijk wordt
de kerstfair weer omlijst door
vuurkorven in gezellige kerstsfeer.
Kijk op www.annen-info voor een
terugblik op de kerstfair van 2010.

d'Anner Zangoelen geven een
Kerstconcert in de kerk te Anloo.
Zondag 11 december om 1400 uur.
Kaarten via Ina v.d. Zee tel.0592580580, Aly Koops 0592-273820 of
annerzangoelen@kpnmail.nl
KOFFIE OCHTENDEN IN ANNEN
Iedere tweede maandag van de maand zijn alle
inwoners van Annen van harte welkom
om, onder het genot van een kopje
koffie of thee, gezellig en ongedwongen
met dorpsgenoten bij te praten, krantje
te lezen, een spelletje te doen of kennis
te maken met nieuwe mensen. De
koffieochtenden zijn in het sportcafé
van het dorpshuis van 9.30 tot 11.30
uur. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Stichting Welzijn
Aa en Hunze, tel 0592-245924
Kijk op www.dorpshuisannen.nl wat er
nog meer te doen is in Ons Dorpshuis.
OLIEBOLLEN EN OUD IJZER
T.b.v. de Harleydag Annen.
Ophalen oud ijzer: zaterdag 17 dec., 18
febr., 21 april, 2 juni Tel. 06-39377295
Oliebollen verkoop naast café d’Ánneroele
28 t/m 31 dec. van 10 tot 18 uur
(u kunt ook bestellen)
info@harleydagannen.nl

De Kerstfair vindt plaats op zaterdag 17
december 2011 van 16.00 tot 20.00 uur.

JAARVERGADERING
IJSVEREENIGING
“NOOITGEDACHT”

OPENBARE JAARVERGADERING
COMMISSIE DORPSBELANGEN

Dinsdag 27 december om 20.00 uur bij
café de Grutter. Aansluitend kaarten en
sjoelen om leuke prijzen.

8 februari 2012 openbare jaarvergadering
CD. Iedereen is welkom in het
Dorpshuis om 20.00 uur.

RENOVATIE ZWEMBAD DE
BORGHOORNS OP HYVES

REVUE VOOR EN DOOR ANNEN
“HET KOMT ZOALS HET KOMT”

Via http://zwembadannen.hyves.nl
kan men de renovatie, die in volle gang
is, volgen.

De sporthal zal 5, 6 en 7 april 2012
omgetoverd worden in een schouwburg
waar drie avonden de Revue wordt
voorgedragen in de vorm van toneel,
dans en zang. De revue heeft de
werktitel ‘Het komt zoals het komt’ . Het
wordt uitgevoerd door en voor
inwoners van Annen, onder leiding van
de regisseur Hebbo Benthem (o.a. van
Advendo). Sinds september 2011
vinden de repetities plaats met circa 40
vrijwilligers. De kaartverkoop zal medio
maart 2012 plaatsvinden.
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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. Je krijgt dan
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
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*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*
Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen

Jaaroverzicht Oud Papier 2012
DAG

DATUM

zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

7
11
17
23
4
9
20
22
27
8

(vanaf) TIJD

januari
februari
maart
april
juni
juli
augustus
september
oktober
december

9.15
9.15
9.15
18.15
18.15
18.15
18.15
9.15
9.15
9.15

M.M.V. PLOEG

Arends
Greving
Kuipers
De Jong
Veltink
Wijnbergen
Arends
Greving
Kuipers
De Jong

Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen
Kijk ook op www.Annen-info.nl voor de data of eventuele wijzigingen.
Het oud papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van Commissie 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.

Oud
papier
2012

*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*
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