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Beste Anneroelen,
Voor u ligt alweer het eerste Oeleneis
van 2013. Ik wens u mede namens de
andere commissieleden een gezond en
succesvol jaar toe.
In 2012 hebben wij onze activiteitenkalender afgesloten met de Kerstfair in
Dickensstijl welke mede door de
levende dieren, de inzet van
ondernemers, verenigingen en vele
vrijwilligers, maar ook zeker door de
gevallen sneeuw erg sfeervol en
wederom zeer gezellig was. In januari
heeft Commissie Dorpsbelangen een
voortgangsgesprek met de gemeente
over de Ruimtelijke Visie Annen. Het
AED (reanimatie) netwerk in Annen
krijgt vorm en ook in januari worden
vrijwilligers opgeleid om het apparaat te
bedienen. Op de landelijke
schoonmaakdag in maart gaat
Commissie Dorpsbelangen zich weer
inzetten om samen, met vele
vrijwilligers, ons dorp Annen schoon te
maken. U kunt ons meehelpen! Houd
voor opgave tot deelname aan deze
grote vrijwilligersdag de media in de
gaten. De voorbereidingen voor de
Sport- en Spelweek zijn alweer in volle
gang om iedereen in de week van 6 tot
en met 11 mei 2013 weer actief te
krijgen. Tevens zal in mei de nieuwe
glijbaan in het zwembad in gebruik
genomen worden. Al met al lijkt het de
eerste helft van 2013 weer gezellig te
worden.
Ineke Wijnholds, voorzitter
HARTVEILIG ANNEN,
De werkgroep Hartveilig Annen heeft er
voor gezorgd dat een groep Anneroelen
kan reanimeren en een AED
(Automatische Externe Defibilator) kan
bedienen. Anneroelen die dit diploma al
hebben zijn aangespoord om zich aan
te melden bij www.hartslagnu.nl.
Met hulp van de Rabobank wordt er een
AED inclusief bijbehorende buitenkast
aangeschaft! Deze komt te hangen bij
de overdekte Pinautomaat van de
Rabobank,naast de Alldro. De AED van
het Holthuys is aangemeld bij Hartslag
Nu en kan nu al ingezet worden bij een
reanimatie in Annen! Een reanimatie in
Annen heeft vanaf nu een grotere kans
van slagen.
De werkgroep is aan het onderzoeken
of er ergens in het dorp nog een AED in
een buitenkast kan komen te hangen.
U kunt zelf ook iets doen: bent u in het
bezit van een geldig door de

Nederlandse Reanimatie Raad
geaccepteerd reanimatie-certificaat,
meld u zich dan aan als burger
hulpverlener via de website van
www.hartslagnu.nl ( voorheen AED
locator) zodat er bij een hulpoproep via
112 ook hulpverleners zijn!
GEZOCHT KOERSBALLERS (STERS)
Er is weer plaats voor enkele
koersballers M/V op dinsdagmorgen
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.
Inlichtingen Francien Bleeker
Tel. 272651
KENNISMAKEN TENNIS CLUB ANNEN
Natuurlijk willen velen van ons nog een
lekker pak sneeuw of ijs om op te
schaatsen. De tennisvereniging in
Annen kijkt alweer naar het voorjaar.
Eind maart opent zij het tennisseizoen
met een feestelijke openingstoss,
waarna volop op de vier gravelbanen
kan worden gespeeld: vrij, in de
competitie en op een gezellige toss.
Kortom: de vereniging wil er weer een
bruisend seizoen van maken. Voor wie
in Annen en omstreken nog niet tennist,
kom eens kennismaken. Op de
openingstoss of een andere keer. Om
de sfeer te proeven of op een toss een
balletje te slaan. Er is altijd wel een lid
die het één en ander over onze
tennisvereniging wil vertellen. Bel of
mail de secretaris Henk Hellema (0592231400; secretaris@tcannen.nl), of kijk
op www.tcannen.nl
MANEGEPONYLESSEN
Aan de rand van Annen, naast de
ijsbaan, ligt de accommodatie van
Rijvereniging de Brinkruiters.
Naast het Rabo concours organiseren
zij tal van activiteiten en lessen voor
mensen die in bezit zijn van eigen paard
of pony. Minder bekend is de
mogelijkheid die ze kinderen bieden om
op de maandag te lessen op één van de
7 manegepony’s.
De pony's zijn heel betrouwbaar en
kinderen raken dan ook heel snel en op
een veilige manier vertrouwd met de
dieren. De lessen zijn vanaf 6 jaar.
Nieuwsgierig? U en uw kind kunnen op
de maandagmiddag komen kijken. Ook
is het mogelijk om vrijblijvend een gratis
proefles te rijden. Meer is te vinden op
www.brinkruiters.nl tel. 06-10576403
KALENDER
Oud papier ophalen
Zie achterzijde.
Oud ijzer ophalen
• zaterdag 2 februari
• zaterdag 6 april
T.b.v. de Harleydag Annen
Tel. 06-39377295
info@harleydagannen.nl
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“Annen Doet” op 16 maart
Commissie Dorpsbelangen gaat
samen met u, zaterdag 16 maart aan
de landelijke actie NL Doet mee doen.
De 3e zaterdag in maart zal in het
teken staan van het “opschonen” van
Annen. Te denken valt aan: zwerfvuil
opruimen, straatnaambordjes
toonbaar maken, het streetveld
schoonmaken en als het nodig is
bijvoorbeeld speelveldjes opknappen,
verven, repareren. Het is de bedoeling
dat de eigen wijk onderhanden wordt
genomen door Anneroelen uit deze
wijk. De wijkbewoners weten zelf het
beste wat er gedaan moet worden om
hun wijk op te knappen. Commissie
Dorpsbelangen zal hen hierbij helpen.
Meer informatie volgt. Houdt de 3e
zaterdag van maart, 16 maart, vast vrij
in je agenda.

16 maart, Annen Doet het met elkaar!

Openbare jaarvergadering Commissie
Dorpsbelangen
Op Woensdag 13 februari bent u
welkom bij de openbare jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen
Annen. De commissie zal hierbij het
jaarverslag van 2012 presenteren en
uw vragen over het werk van de CD
beantwoorden. Kom gerust naar Ons
Dorpshuis, 20.00 uur, de koffie is
gratis!
Sportvereniging Annen Voordeelbonnen
Vrijdagavond 18 januari worden de
voordeelbonnenboekjes huis aan huis
verkocht. Indien men de verkoop heeft
gemist zijn de boekjes ook nog te koop
bij: Alldro en het Sportcafé
*Harm en Roelof 19 januari Dorpshuis
Een mix van zeer herkenbare actuele
zaken die op muzikale wijze de revue
passeren. Vanzelfsprekend in het
Drents.
*De Full Minties 9 februari Dorpshuis
Het trio musiceert, presenteert en
acteert. Muzikaal stevig verankerd in
de jaren '50 en '60.
(www.fullmlnties.nl)
*De Wichter 30 maart Dorpshuis
De traditionele afsluiter van het
seizoen. Actrices van eigen bodem
testen onze lachspieren.
*Zie ook www.dorpshuisannen.nl
TOT SLOT
Veel van deze informatie is ook te
vinden op www.annen-info.nl
Meld je aan op deze site, voor het
digitale MEDEDELINGENBLAD.
Je krijgt dan het laatste nieuws 1 x per
maand in je mailbox. Heb je informatie
dat je wilt delen met andere Anneroelen
via het Mededelingenblad, Oeleneis of
de annen-info site stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl

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

Jaaroverzicht oud Papier 2013
DAG

DATUM

TIJD

M.M.V. PLOEG

zaterdag

19 januari

9.15

Bijmolen

zaterdag

2 maart

9.15

Scheper

maandag

8 april

18.15

Roossien

maandag

13 mei

18.15

Greving

maandag

24 juni

18.15

Kuipers

maandag

5 augustus

18.15

De Jong

maandag

9 september

18.15

Bijmolen

zaterdag

12 oktober

9.15

Scheper

zaterdag

16 november

9.15

Roossien

zaterdag

21 december

9.15

Greving

Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.
Kijk ook op www.annen-info.nl voor 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.

Coördinator oud papier Commissie Dorpsbelangen Betsy Wijnholds 0592-271322
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