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Beste Anneroelen,
Oud en toch nieuw
Commissie Dorpsbelangen wenst u
allen een gezond en voorspoedig 2014
toe. Het oude jaar 2013 is een jaar met
veel “nieuw” geweest. Als eerste was er
de glijbaan in ons prachtige zwembad,
daarna de nieuwe titel van Annen “Het
leukste dorp van Drenthe” gevolgd door
een nieuwe locatie van de kerstfair in
december. De kerstfair was gezien het
aantal bezoekers een succes alleen qua
weer iets minder geslaagd. Ook de
belangstelling voor starters woningen is
groot (ongeveer 30 starters). Dit heeft
ervoor gezorgd dat de gemeente nu het
grondexploitatieplan gaat uitwerken.
Dus kans op nieuwe woningen!
In 2014 zal de commissie zich met
name richten op de starters woningen
en de sportvisie Annen, aangezien de
leefbaarheid van ons dorp mede
bepaald wordt door de jeugd en ons
sportaanbod. Daarnaast starten wij ook
dit jaar weer met de Annen Doet dag op
22 maart, alle helpende handen zijn
hierbij welkom.
Wat verder nieuw is? Twee nieuwe
leden Jacob Supèr en Enrico
Hanenbergh. Zij vervangen Martin
Kamping en Ineke Wijnholds die na
jaren vol inzet en plezier afscheid
hebben genomen van de CD.
Dus ook een nieuwe voorzitter en deze
taak mag ik de komende periode op mij
nemen.
Dat wij in Annen zoveel kunnen
bereiken komt door de inzet van vele
“nieuwe en oude” Anneroelen. Samen
maken we Annen tot een leefbaar maar
vooral leuk dorp!
Ype Tol
Voorzitter
Iedereen bedankt!

Wat was er in 2013 weer veel te
doen in ons bruisend Brinkdorp, het
Leukste Dorp van Drenthe! Heel
veel vrijwilligers, verenigingen,
sponsoren, Anneroelen hebben dit
met elkaar mogelijk gemaakt.
Commissie Dorpsbelangen bedankt
al deze mensen voor hun bijdrage.
We hopen dat, mede door uw steun
en inzet, ook 2014 weer een
geweldig jaar zal worden.

Gratis “reclame” maak er gebruik van!
We willen je er nog even op attenderen
dat je gratis “reclame” kunt maken via
Commissie Dorpsbelangen. Een paar
keer per jaar komt het Oeleneis uit: in
januari en voor de sport en spel week
voor het Brinkfestijn en de Kerstfair.
Verder is er nog “de annen-info website”
en het digitale Mededelingenblad. Je
kunt hierin verenigingsnieuws of
activiteiten doorgeven of als je sponsor
bent je bedrijf extra onder de aandacht
brengen.
Staat er al informatie over je bedrijf,
vereniging of activiteit op de annen-info
site? Controleer dan even of de
informatie actueel is, geef wijzigingen
door via info@annen-info.nl
STARTERS WILLEN WEL IN ANNEN BLIJVEN!
Naar aanleiding van de oproep van
Commissie Dorpsbelangen hebben 28
gegadigden aangegeven belangstelling
te hebben voor een starterswoning op
de grond van “de Volkstuintjes”. (Achter
de Zuidlaarderweg, tegenover de
Boerhoorn)
Nu er serieuze belangstelling is zal de
Gemeente deze locatie financieel
uitwerken op basis van een aantal
variantverkavelingen. Dit betekent dat
allereerst een kostenraming zal worden
opgesteld van o.a. de benodigde civiele
werkzaamheden. Vervolgens zal door
hen een grondexploitatie worden
opgesteld. Deze wordt begin volgend
jaar (tweede helft januari/februari)
voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders.
Hierna zal de Gemeente in
samenspraak met Commissie
Dorpsbelangen een informatieavond
organiseren.
KALENDER:
Oud papier ophalen
Zaterdag 25 januari 9.15 uur m.m.v.
Ploeg Daniëls. Graag goed gebundeld
langs de weg plaatsen. De geldelijke
opbrengsten zijn zeer belangrijk voor
het dorp dus alle beetjes helpen!
z.o.z. voor de overige data in 2014
Openbare jaarvergadering CD
Woensdag 12 februari om 20.00 uur
is iedereen welkom bij de openbare
jaarvergadering van Commissie
Dorpsbelangen in Ons Dorpshuis.
Oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag
Zaterdag 1 febr. ijzer ophalen
telefoonnummer: 06-39377295 of
info@harleydagannen.nl
Open badmintonavond 17 januari
BCAO zoekt nieuwe leden! Zoek jij een
vereniging waar sportief recreatief
wordt gesport en ben je 16 jaar of
ouder, dan is BCAO een goede keus.

Kom kennismaken op de open
inloopavond op vrijdag 17 januari.
Vanaf 20:00 uur, in de Burgemeester
Lambershal. Onze leden vangen
belangstellenden op. Kom gezellig en
sportief een shuttle slaan!
Barminton na afloop.
Historische Vereniging 12 maart
Woensdag 12 maart Algemene
Ledenvergadering in Ons Dorpshuis.
Aanvang 19.30 uur. Wilt u de stukken
van tevoren inzien neem contact op
met het secretariaat:
Diny Eleveld, telefoon 0592-272075,
mail: diny.eleveld@planet.nl
Vertoning oude films, video’s, etc.
Na het algemene gedeelte van de
ledenvergadering (om ongeveer
20.00 uur) gaan we oude films
vertonen. Regelmatig duiken er oude
filmpjes en video’s op van Sport- en
Spelweek, Oostermoer tot scheuvelen
van het gemeentepersoneel. Met
natuurlijk vele bekende
dorpsgenoten. Leuk om samen
herinneringen op te halen! Mis dit
niet. Iedereen is van harte welkom; de
toegang is gratis!
Annen Doet 22 maart
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Gemeente Aa en
Hunze ondersteunt dit initiatief. Ook
Commissie Dorpsbelangen sluit zich
hierbij aan en organiseert daarom op
22 maart een “doe dag in Annen”
Samen aan de slag, maar wat gaan
we dan doen? We vragen je een klus
aan te dragen. Dit kan van alles zijn:
klussen voor verenigingen, school, het
Holthuys, het dierenparkje,
speeltoestellen opknappen, zwerfvuil
opruimen, straatnaambordjes soppen
etc. Meld je klus aan voor 22 feb. via:
info@annen-info.nl
Heb je zin om de handen uit de
mouwen te steken om Annen nog
mooier te maken? Kom zaterdag 22
maart om 9.00 uur naar het
Streetveld bij de sporthal. Om ±
12.30 uur eindigen we hier met een
gezamenlijke lunch. Annen doet, jij
doet toch ook mee?
MEER DIGITALE INFORMATIE OVER ANNEN
www.annen-info.nl, het digitale
Mededelingenblad, facebook
commissiedorpsbelangen.annen
twitter.com/#Annen
Heb je informatie dat je wilt delen met
andere Anneroelen stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl
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Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
Jaaroverzicht Oud Papier 2014
DAG

DATUM

TIJD

M.M.V. PLOEG

zaterdag

25 januari

9.15

Daniëls

zaterdag

1 maart

9.15

De Jong

maandag

7 april

18.15

Bijmolen

maandag

12 mei

18.15

Scheper

maandag

23 juni

18.15

Roossien

maandag

4 augustus

18.15

Greving

maandag

8 september

18.15

Daniëls

zaterdag

11 oktober

9.15

De Jong

zaterdag

15 november

9.15

Bijmolen

zaterdag

20 december

9.15

Scheper

Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen
Kijk ook op www.annen-info.nl voor data of eventuele wijzigingen
Coördinator oud papier: Betsy Wijnholds 0592-271322

Overige activiteiten georganiseerd door Commissie Dorpsbelangen in 2014:
DAG

DATUM

Activiteit

Zaterdag

22 maart

Annen Doet

Maandag t/m zaterdag

26 t/m 31 mei

Sport- en Spelweek

Vrijdag en zaterdag

5 en 6 september

Brinkfestijn

Zaterdag

13 december

Kerstfair
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