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HET OELENEIS
REDACTIE: COMMISSIE
DORPSBELANGEN ANNEN
FEBRUARI 2011
VAN DE VOORZITTER
Beste Anneroelen,
Het is zover, de uitkomsten van het
woonwensenonderzoek worden op
dinsdag 1 maart openbaar gemaakt. De
uitnodiging aan iedere belangstellende
staat in dit Oeleneis. Inmiddels lopen
de voorbereidingen al voor de 40ste
sport- en spelweek. Wij gaan natuurlijk
extra aandacht geven aan dit jubileum
zodat het weer een mooi en sportief
feest wordt.
Ron Kesselmans
voorzitter

PRESENTATIE RESULTATEN
WOONWENSENONDERZOEK
In september 2010 werd in Annen
middels
een
enquête
een
woonwensenonderzoek
uitgevoerd.
Veel Anneroelen namen de moeite om
de enquête in te vullen (bijna 50%). De
response van deze enquête was dan ook
bijzonder hoog.
Nu is het zover, de resultaten van het
woonwensenonderzoek zijn bekend en
worden aan de inwoners van Annen
gepresenteerd op dinsdag 1 maart a.s..
Tijdens deze presentatie, die wordt
verzorgd door het onderzoeksbureau
Companen, wordt de toekomstige
behoefte aan woningen in Annen
uitgelegd. Dit als resultaat van het
woonwensenonderzoek, gekoppeld aan
de
te
verwachten
bevolkingsontwikkeling in de komende 10 jaar. Bij
deze presentatie zal zowel een
afvaardiging van de gemeente, als van
de Commissie Dorpbelangen aanwezig
zijn, zodat vragen beantwoord kunnen
worden.

Alle belangstellenden zijn
harte
uitgenodigd
om
presentatie, dinsdag 1 maart
om 20.00 uur in het dorpshuis
Annen, bij te wonen.
Kijk ook op www.annen-info.nl
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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.
 Dei van Hiernoast.
Een musical van d’Anner
Zangoelen in de streektaal met
bekende en iets minder bekende
liedjes in het Gronings en het
Drents.
Vrijdag 25 februari 14:00 uur.
Matinee voor de basisschooljeugd
van Annen en omstreken.
Vrijdag 25 februari 20:00 uur.
Voorstelling voor belangstellenden.
Zaterdag 26 februari 20:00 uur.
Vooraf kaarten bestellen kan via email: annerzangoelen@kpnmail.nl
of telefoon: 0592 – 580580
 Vrijdag 4 maart organiseert
BCAO een open toss. BCAO is
nog steeds op zoek naar nieuwe
leden vanaf 16 jaar. Via loting
kunnen alle aanwezigen, leden en
gasten, tegen elkaar spelen om de
sportiviteit en een kleine prijs. Kom
meespelen en ervaar hoe leuk
recreatief badminton is. Meer
informatie over BCAO vind je op
de
vernieuwde
website
www.bcao.nl.
 Zondag 6 maart vindt een
wielertrainingsklassieker plaats rond
Annen, georganiseerd door de
“acht van Annen”
 Zaterdag 26 maart Oud ijzer
ophalen t.b.v. Harleydag Annen;
voor
meer
informatie:
info@harleydagannen.nl of tel: 06
393 77 295
 Zaterdag 26 maart 9.15 uur Oud
papier ophalen m.m.v. van Ploeg
Veltink en de CD
 Zaterdag 26 maart 20.00 uur
Toneel
“De
Wichter”
Kaartverkoop is de maandagavond
voorafgaand aan de voorstelling in
het dorpshuis van 19.00 tot 19.30
uur. Voor vrienden van "Ons
Dorphuis" is het GRATIS, voor
niet vrienden € 7,50 per persoon.
 Vanaf 1 april (nee geen grapje)
vanaf 23.50 uur op SBS 6 het tv
programma “de Keet”. Hierin

EXTRA EDITIE

EXTRA EDITIE







worden een aantal jongerengroepen
gevolgd. Ook de jeugd van de Keet
in Annen zal hierin te zien zijn.
3, 17, 31 maart en 14 april van
19.30 tot 21.30 uur Drenthecursus
in de Eshoek in Annen.
Dit jaar organiseert de school in
samenwerking met de Historische
Vereniging Annen en het Huus van
de Taol een korte Drenthecursus
voor ouders, leerkrachten en
andere
belangstellenden.
Ze gaan het hebben over streektaol,
muziek, schrieverij, gewoontes,
feesten en cultuur in Drenthe. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij! Meldt
u aan!!
Zaterdag 16 april zal jeugdtheaterwerkplaats AHA, het moderne
sprookjesstuk “AHA, once upon a
time” ten uitvoering brengen. Dit
prachtige verhaal wordt verbeeld
met muziek en dans en groot
enthousiasme van vele deelnemers.
Dus 16 april in het dorpshuis,
aanvang 19.30 uur
Zondag 17 April
De eerste
viswedstrijd
van
2011
van
Hengelsportvereniging
T.O.G.Annen.

AMSTERDAM – DAKAR
Gerben van der Laan uit Annen en Rick
Martens en Albert Berkepies uit Eext.
gaan de rally Amsterdam-Dakar rijden.
Zij gaan voor het goede doel rijden,
waardoor er in Gambia nieuwe
waterputten geslagen kunnen worden.
Zij zijn op 12 februari uit Amsterdam
vertrokken en je kunt ze volgen via de
website www.nietgoedwelhard.nl Een
supermarkt uit Annen heeft ze
ruimschoots voorzien van eten, dus ze
zullen onderweg niet verhongeren.

PARIJS - DAKAR
Gaat Geert Mulder in 2012 deze race
rijden op de motor? De haalbaarheid
wordt momenteel onderzocht in
samenspraak met Combine raceteam
“de Mannen van Annen”. Meer
informatie kunt u krijgen bij Geert
Mulder. (Autobedrijf Mulder)
Redactie Oeleneis:
Commissie Dorpsbelangen Annen

oeleneis@dorpsbelangen-annen.nl
Noordloo 11, 9468 AV Annen
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Via de Vrouwen van NU afdeling Annen ontvingen
we onderstaand gedicht. Geschreven door Hennie
Stokker-Stadman. Zij is geboren in Anloo en woont nu
in Exloo.

Even terug in Annen
Annen, gemeinte Anloo
dat was vrogger zo
Dat komp niet weer
maor zo is der wel meer
Kiek maor is in het rond
op alle stukkies grond
Het meeste is aofbroken
hoesholdschool kuj niet meer in lopen
De Boerenleenbank is dicht
op de Brink hej een aander oetzicht
Je ziet geen zaok meer met manufacturen
of een smid met grote schuren
Het Grune Kruusgebouw is in zakt
en het gemeentehoes is niet meer in tact
De benzinepomp het een aandere plek
kroegen zit niet meer op de olde stek
De olde cafetaria is der oet
en der is een aandere bakker met stoet
De fotograof is der ok met ophollen
netzo as het winkeltie met bloembollen
Het hoes van de dokter staot nog overend
en over het sportveld word nog rent
Maor hoelang kuj nog in het zwembad springen?
ach, zo bent er nog zoveul dingen
In alle dorpen bent ze an het oprumen
het is te veul om op te numen
Ze ruumt zulfs de gemeintenaom
maor weet ie wat wel blef bestaon
De Anner Oelen, dat bent de vrouwen en mannen
oet het mooie Drentse dorp Annen
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Komt allen!
Presentatie
Woonwensenonderzoek
dinsdag 1 maart a.s.
om 20.00 uur in het
dorpshuis van Annen
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