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Beste Anneroelen,
Het jaar 2014 is alweer verleden tijd.
Het is een jaar geweest waar wij als
Commissie Dorpsbelangen met veel
plezier aan terug denken. Met name de
vele leuke activiteiten in Annen geven
altijd een goed gevoel. Vele organisaties
maken zich hard voor het laten slagen
van evenementen. In december hebben
we zo weer vele kinderen zien lachen bij
de intocht van Sinterklaas en daarna
was er natuurlijk de kerstfair. Een
nieuwe locatie die vele bezoekers heeft
getrokken. Gezien de vele positieve
reacties zal de kerstfair volgende jaar
ook weer op deze locatie gehouden
worden en het liefst met gelijke of nog
betere weersomstandigheden als 13
december. Dit jaar hebben we ook weer
een prachtige echte kerstboom op de
Brink. Dit is een goede keuze geweest
alleen zullen we in 2015 ook de
verlichting proberen te verbeteren.
Een van de doelstellingen voor 2014
was ook het realiseren van
starterswoningen. Hiervoor hebben wij
intensief contact gehad met de
gemeente om tot de ontwikkeling te
komen van nieuwe woningen. Dit is ons
helaas niet gelukt. Gelukkig zijn er wel
een aantal initiatieven die wellicht
leiden tot woningen in een goedkoper
segment (zowel koop- als
huurwoningen). Ook in 2015 gaan wij
door met het overleg met diverse
partijen om toch te proberen om tot
extra woonruimte te komen voor onze
jeugd. Onze jeugd heeft en is toch de
toekomst van Annen.
Ook is er in de Commissie
Dorpsbelangen een verandering
geweest. André Niewijk is gestopt en
zijn plaats in het bestuur is
overgenomen door Alie Oosterman.
Rest mij een ieder, namens de
Commissie Dorpsbelangen, een gezond,
voorspoedig en gezellig 2015 toe te
wensen.
Ype Tol, Voorzitter
Commissie Dorpsbelangen
Afgelopen jaar hebben wij als
commissie bij elkaar gezeten om te
bespreken of onze huidige doelstelling
nog volstaat en of onze uitvoering van
deze doelstelling naar verwachting is.
Wat voor ons als commissie erg
belangrijk is, is dat wij niet alleen een
feestcommissie willen zijn. Voor ons
staat de bevordering van de

leefbaarheid in Annen voorop. De Sport
en Spelweek is wat ons betreft daar een
belangrijk onderdeel van. Deze week vol
strijd tussen de buurten heeft altijd het
doel om de onderlinge contacten tussen
Anneroelen te versterken. Ook is het de
ideale gelegenheid nieuwe inwoners te
betrekken bij de buurt en bij het dorp.
De bevordering van de leefbaarheid is
echter meer dan alleen de Sport en
Spelweek. Onze contacten met de
gemeente Aa en Hunze zijn goed en via
deze contacten zijn wij vaak in staat om
zaken te regelen die voor het dorp van
belang kunnen zijn. Daarbij zijn er ook
diverse overlegorganen van alle dorpen
in de gemeente waar wij tevens
aanwezig zijn. Zo proberen we Annen
altijd positief te vertegenwoordigen.
Voor de leefbaarheid van Annen is elke
inwoner een participant. Zonder input
van u als inwoner kunnen wij niet de
leefbaarheid bevorderen. Wanneer u
een probleem of kans signaleert die
invloed kan hebben op het gehele dorp
en u zoekt een vertegenwoordiger
richting derden dan kunt u de vraag bij
ons neerleggen.
Samen willen wij ons blijven inzetten
voor onze openbare voorzieningen
(school, bibliotheek, openbaar vervoer,
zwembad, Holthuys) maar ook voor de
overige voorzieningen (woonruimte,
sportverenigingen, winkels, Brink,
horeca). Het sociale karakter van Annen
maakt Annen tot het leukste dorp van
Drenthe maar zonder onze
voorzieningen hadden wij die titel niet
kunnen behalen. Daar zullen wij ons als
Commissie Dorpsbelangen dan ook
altijd sterk voor maken.
Sportvisie
De sportvisie Annen is helaas nog niet
gereed. Alle gegevens zijn verzamelt, de
conclusie is redelijk gevormd maar
dient nog afgerond te worden. Waarom
deze vertraging? De uitvoering ligt bij
een aantal commissie leden waar het
afgelopen jaar veel is veranderd in de
privé en zakelijke sfeer. Tijdgebrek is
hier het excuus. Als vrijwilliger wil je veel
maar niet alles lukt. De betrokken
personen zullen voor eind februari de
sportvisie afronden en openbaar maken
binnen Annen.
Jaarvergadering Comm. Dorpsbelangen
Openbare jaarvergadering in Ons
Dorpshuis op 11 februari 20.00 uur.
Annen Doet 21 maart
Commissie Dorpsbelangen organiseert
zaterdag 21 maart weer een “doe dag
in Annen. We vragen je een klus aan te
dragen. Dit kan van alles zijn: klussen

voor verenigingen, het dierenparkje,
school speeltoestellen opknappen,
zwerfvuil opruimen, straatnaambordjes
soppen etc. Meld je klus aan vóór
1 maart via: info@annen-info.nl
Heb je zin om de handen uit de mouwen
te steken om Annen nog mooier te
maken? Kom zaterdag 21 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?
“Overige dorpszaken”
Oostermoerfeest 13 t/m 19 juli
De wijkindeling is aangepast en is te
vinden op facebook en
www.oostermoerfeest.nl. Ook staat per
wijk de contactpersoon vermeld. Hebt u
nog niets vernomen over de activiteiten
in uw wijk? Neem dan contact op met
uw contactpersoon.
Als Stichting zijn we de Commissie
Dorpsbelangen erg dankbaar voor hun
financiële bijdrage per wijk. Dit mooie
bedrag kunnen de wijken gebruiken om
hun wijk en hun praalwagen de
allermooiste te maken tijdens het
Oostermoerfeest. Op een enkele wijk na
zijn de voorbereidingen in de meeste
wijken al gestart. We vinden het
fantastisch dat er zo veel enthousiasme
is om het Oostermoerfeest in Annen tot
een groot succes te maken.
Bestuur Oostermoerfeest Annen
Disco ’76 Reünie 1976 - 2016
In 2016 zal er een reünie worden
georganiseerd van Disco'76 Annen.
Begin 2015 maken we de datum en
juiste locatie bekend. Uiteraard hebben
we ook hierbij uw hulp nodig. Heeft u
nog tips/ideeën/foto's of andere
bijzonderheden, breng ons op de
hoogte via ons e-mail adres
info@disco76.nl Wilt u op de hoogte
blijven? Dat kan via de nieuwe website
www.disco76.nl of via de
facebookpagina van Disco76 ! Op onze
site kunt u ook uw herinneringen met
anderen delen via het gastenboek.
Kalender:
Oud ijzer ophalen t.b.v. Harleydag
7/2, 21/3 en 11/4 oud ijzer ophalen
Telefoonnummer: 06-39377295 of
info@harleydagannen.nl
Meer digitale informatie over Annen via:
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

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

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
Jaaroverzicht oud Papier 2015
DAG

DATUM

TIJD

M.M.V. PLOEG

zaterdag

24 januari

09.00

Roossien en Commissie Dorpsbelangen

zaterdag

7 maart

09.00

Zeubring en Commissie Dorpsbelangen

maandag

13 april

18.00

Daniëls en Commissie Dorpsbelangen

maandag

18 mei

18.00

De Jong en Commissie Dorpsbelangen

maandag

29 juni

18.00

Bijmolen en Commissie Dorpsbelangen

maandag

17 augustus

18.00

Mulder en Commissie Dorpsbelangen

zaterdag

26 september

09.00

Roossien en Commissie Dorpsbelangen

zaterdag

7 november

09.00

Zeubring en Commissie Dorpsbelangen

zaterdag

19 december

09.00

Daniëls en Commissie Dorpsbelangen

Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.
Het oud 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!
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 2015:
Dag

Datum

Activiteit

Zaterdag
Maandag t/m zaterdag
Zaterdag

21 maart
11 t/m 16 mei
12 december

Annen Doet
Sport en Spelweek
Kerstfair
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