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VAN DE VOORZITTER
Beste Anneroelen,
Aan de start van dit nieuwe jaar wil ik
toch nog even terugkijken op 2010. Wij
als dorpsbelangen zijn zeer tevreden
over alle evenementen die wij
georganiseerd hebben. Sport- en
Spelweek was ouderwets gezellig, de
nieuwe opzet van het Brinkfestijn was
zeer geslaagd en de Kerstfair zal door
haar succes ongetwijfeld een blijvertje
zijn. Een ander hoogtepunt was de
aanschaf van een volledig nieuwe en
professionele 'plee-mobiel'. Dit werd
ons mogelijk gemaakt door een hele
flinke anonieme donatie.
In 2011 staan er weer een aantal
bijzondere activiteiten op stapel. Zo
wordt bijvoorbeeld de Sport- en
Spelweek voor de 40ste keer gehouden.
Daarnaast verwachten wij in de eerste
maanden van het jaar het definitieve
rapport van het woonwensenonderzoek, samen met de gemeente, af
te kunnen ronden. Commissie
Dorpsbelangen Annen zal zich in
blijven zetten voor ons dorp! Tenslotte
wil ik iedere Anneroel een gelukkig en
gezond 2011 toewensen.
Ron Kesselmans Voorzitter

INFORMATIE MET ELKAAR
DELEN VIA HET DIGITALE
MEDEDELINGENBLAD
Commissie Dorpsbelangen Annen heeft
een nieuwe website: www.annen-info.nl.
Een onderdeel van annen-info is “het
Mededelingenblad”
Het is de bedoeling dat “het digitale blad”
regelmatig uit gaat komen. De inhoud van
het mededelingenblad moet uit het dorp
zelf komen. Dus heeft u informatie wat u
wilt delen met “het dorp” stuur dit dan
naar mededelingenblad@annen-info.nl.
Bijvoorbeeld over: sport,
verenigingsnieuws, iemand die een
bijzondere prestatie heeft geleverd of
iemand die al lang lid is van een vereniging
en een keer in het zonnetje gezet kan
worden. Of bent je net in Annen komen
wonen, stel je dan via het
Mededelingenblad voor. We zijn ook op
zoek naar leuke “wist u datjes”. Bedrijven

die het werk van de CD ondersteunen
kunnen via het mededelingenblad iets
over hun bedrijf vertellen. De commissie
kan op deze manier ook iets terug doen
voor bedrijven en verenigingen.
Je kunt je via www.annen-info.nl
aanmelden voor het Mededelingenblad,
dan krijg je deze regelmatig in je mailbox
toegestuurd.

SFEERVOLLE KERSTFAIR
GROOT SUCCES
Zaterdag 18 december jl. was Annen
het decor voor de eerste kerstfair in
“Dickens”-stijl. Het terrein rond het
streetveld voor de sporthal was
omgetoverd tot een prachtige
kerstmarkt. Dorpsbelangen Annen,
Ondernemersvereniging Anno, de
verenigingen en andere deelnemers
kunnen dan ook tevreden terug kijken.
Foto’s en een film van de kerstfair kunt
u bekijken via www.annen-info.nl!

-

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.
Voorstelling voor belangstellenden met
mogelijk vooraf een warm- en
koudbuffet in het sportcafé bij Will en
Kina in Annen. Prijs: €10,00 (Voor
donateurs van het koor €7,50). Matinee
is voor de schooljeugd GRATIS.
Vooraf kaarten bestellen via e-mail:
annerzangoelen@kpnmail.nl of
telefoon: 0592 – 580580
-

RADIO ANNEN ZOEKT
MEDEWERKERS
Zoals in de media reeds bericht
is hebben de gemeente Aa en Hunze en
Radio Annen de intentie uitgesproken
om te komen tot een lokale omroep Aa
en Hunze. In de nieuwe situatie zal het
bereik worden uitgebreid tot de gehele
gemeente Aa en Hunze en te zijner tijd
zullen we te ontvangen zijn via de Fm
en via de kabel. Uiteraard zullen wij als
lokale omroep verslag doen van de
gebeurtenissen en evenementen binnen
de gemeente. Dit omhelst o.a: sport,
cultuur, religie, politiek enz..
Gezien de uitbreiding van activiteiten
en zendgebied, brengt dit met zich mee
dat bij de toekomstige lokale omroep
diverse vacatures ontstaan.
Vacatures:
Medewerker(s) (radio) techniek,
presentatoren/ verslaggevers bij
voorkeur met belangstelling of kennis
van een van de volgende items:
sport/cultuur/politiek of religie.
Heeft u belangstelling voor een van
deze vrijwillige functies stuur een mail
naar r.diemer@hetnet.nl of
info@radioannen.nl.
Bellen kan ook 06-19024843.

KALENDER ITEMS
Heeft 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 .

-

Oud ijzer ophalen t.b.v.
Harleydag Annen
Zaterdag 29 januari en
Zaterdag 26 maart
voor meer informatie:
info@harleydagannen.nl of tel: 06
393 77 295
Zondag 6 maart organiseert de
Wielervereniging Meteoor-AssenRoden in samenwerking met de
Stichting Acht van Annen een
trainingsklassieker rond Annen.

Programma Ons Dorpshuis
- Zaterdag 15 januari 20.00 uur
Gien Idee . www.gienidee.nl
- Zondag 13 februari 10.30 uur
Ol'tied Dixie Band (koffieconcert
met aansluitend een uitgebreide
brunch) www.oltieddixieband.nl
- Zaterdag 26 maart 20.00 uur
Toneel “De Wichter”
Kaartverkoop is steeds op 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.
- De kaart- en sjoelavonden
29 januari en 19 februari
Aanvang 19.30 uur
Inleggeld voor "vrienden" € 1,00, voor
"niet vrienden" € 3,00
Redactie Oeleneis:
Commissie Dorpsbelangen Annen
oeleneis@dorpsbelangen-annen.nl
Noordloo 11, 9468 AV Annen

*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*bewaren*
Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen

Jaaroverzicht oud Papier 2011
DAG

zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

DATUM

15
19
26
2
6
11
15
17
22
26

(vanaf) TIJD

januari
februari
maart
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

9.15
9.15
9.15
18.15
18.15
18.15
18.15
9.15
9.15
9.15

M.M.V. PLOEG

Borg
De Jong
Veltink
Wijnbergen
Arends
Kors
Borg
De Jong
Veltink
Wijnbergen

Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen
Kijk ook op www.Annen-info.nl voor de data of eventuele wijzigingen.
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 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.
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2011
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