HET OELENEIS
REDACTIE: (PR) COMMISSIE
DORPSBELANGEN ANNEN
NOORDLOO 11, 9468 AV ANNEN

JULI 2011
VAN DE VOORZITTER

OUD PAPIER OPHALEN

Beste Anneroelen,
Na bijna 10 jaar voorzitterschap is het
nu tijd om afscheid te nemen en terug
te blikken op deze jaren. Ik denk dat wij
met elkaar veel hebben bereikt. Zo
hebben wij de muziekkoepel, het
streetveld en het jeu de boulesveld
weten te realiseren. Mede door de inzet
van dorpsbelangen zijn de afgelopen
jaren diverse stichtingen, verenigingen
en bijbehorende evenementen ontstaan
en/of op gang gekomen, waar een klein
dorp groot in kan zijn! Daarnaast
hebben wij veel kunnen betekenen
richting de politiek waar wij de
belangen van Annen goed neer hebben
kunnen zetten. Zo staan alle bakens nu
op groen om de gewenste woningbouw
te gaan realiseren alhoewel hier nog veel
werk aan de winkel zal zijn. Tenslotte
zijn onze evenementen: de sport- en
spelweek, het brinkfestijn en de
kerstfair steeds verder uitgegroeid tot
daverende successen. Rest mij een ieder
maar vooral de (ex)leden van de
Commissie Dorpsbelangen Annen te
bedanken voor de samenwerking.
Iedereen, en vooral Ineke Wijnholds die
mij opgevolgd heeft als voorzitter,
enorm veel succes met het najagen van
jullie doelen!
Tot ziens,
Ron Kesselmans
(ex)voorzitter

MARVEL OPEN
TENNISTOERNOOI
Van donderdag 8 tot en met zondag 11
september vindt voor de derde
achtereenvolgende keer het Marvel
Open Tennis toernooi plaats.
Inlichtingen over het toernooi kan men
krijgen via 0592-273800, of via de
website van de tennisvereniging
www.tcannen.nl .

RABOCONCOURS
Op zaterdag 10 en zondag 11 sept.
organiseert R.V. de Brinkruiters uit
Annen het Raboconcours op de brink.
De zaterdag is gevuld met ponydressuur
en een springconcours voor paarden en
pony’s. De zondag zal vooral in het
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teken staan van paardendressuur en
sluiten ze af met Kür op muziek.
Publiek is natuurlijk van harte welkom.
Kijk ook eens op www.brinkruiters.nl
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Ma.15/8
Zat. 17/9
Zat. 22 /10

18.15 uur.
9.15 uur.
9.15 uur

OUD IJZER OPHALEN
T.b.v. de Harleydag Annen.
Zaterdag 10 sept. en 15 okt. Tel. 0639377295 of info@harleydagannen.nl

KERSTFAIR
Zaterdag 17 december zal voor de
sporthal voor de 2e keer de Kerstfair
gehouden worden. Een sfeervolle
“Kerstmarkt” in Dickens-stijl. Waarbij
vele figuranten in prachtige kledij hun
waar aan de man zullen brengen of het
publiek op andere wijze zal weten te
vermaken. Verleden jaar was het een
groot succes. Dus schrijf de datum vast
in uw agenda dit mag u zeker niet
missen!

BOELDAG BRINKFESTIJN
Zaterdag 3 sept. 13.00 - 14.00 uur en
zondag 4 sept. van 11.00 -12.00 uur
kunnen de spullen voor de boeldag
ingebracht worden. Deze kunnen dan
ook bekeken worden. Over alle
verkochte kavels betaalt de verkoper
twintig procent veilingkosten. Deze is
voor Commissie Dorpsbelangen, die
het op haar beurt aanwendt voor
onderhoud en aanschaf materialen,
welke weer ten goede komen voor het
dorp. Het weer is altijd een onzekere
factor. Daarom kan uitgeweken worden
naar de tent, zodat ook bij slecht weer
de veiling gewoon door kan gaan.
Wat wordt er zoal geveild?
Een grote verscheidenheid aan
goederen uiteenlopend van antiek naar
kitsch naar dingen uit grootmoeders
tijd.
De volgende goederen worden niet
ingenomen: wasmachines, koelkasten,
diepvriezers, milieugevaarlijke stoffen,
computers, brandblusapparaten, kasten
van spaanplaat, meubels met slijtage
plekken of die kapot of vies zijn,
zonnehemels, surfplanken en
matrassen.
Mocht u nog spullen hebben die
verkocht kunnen worden op de
boeldag? Lever ze dan in!
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8STE QUEENS GRASS
GRASBAANRACE
Zondag 18 september
vanaf 9.00 uur worden motoren
gekeurd, waarna vanaf 10 uur de
trainingen zullen plaats vinden. Ook dit
jaar zullen de verschillende jeugdklassen
aan de start verschijnen: 50cc-65cc-85cc
en de 125cc jeugd. Zij rijden in Annen
de laatste wedstrijd meetellend voor het
Nederlands kampioenschap. Dat
betekent, dat de kampioenen aan het
eind van de dag niet alleen gehuldigd
zullen worden, maar ook kennis zullen
maken met de waterbak.
Daarnaast verschijnen de 125 cc
specials, de specials nationalen en
natuurlijk de zijspannen aan de start.
Dat betekent dat de duizenden
toeschouwers kunnen genieten van de
nummers 1 en 2 van het Europees
kampioenschap: William/Nathalie
Matthijssen en Mark Detz/Bonita van
Dijk.
Nieuw dit jaar is de nostalgische klasse:
50 cc Kreidlers uit de jaren 60/70.
Ook Geert Mulder zal deze dag
aanwezig zijn met een deel van het team
en de uitrusting waarmee hij in januari
2012 aan de beroemde rally ParijsDakar zal deelnemen.
Kortom een dag vol spanning, sensatie
en vooral heel veel gezelligheid. En dat
alles........helemaal GRATIS.

GEERT GOES DAKAR
Geert Mulder uit Annen gaat de Dakar
Rally rijden! Hij zal hiermee zeker
Annen op de kaart gaan zetten. Mede
dankzij de succesvolle verkoop van de
loten gaat de rally voor Geert in januari
2012 definitief door. Voor meer
informatie over het financieel steunen
van dit avontuur en de voorbereiding
op deze spectaculaire rally en de
winnende lotnummers kijk op
www.geertgoesdakar.nl

TOT SLOT
Veel van deze informatie is ook te
vinden op www.annen-info.nl. Klik op
de uil en meld je aan voor het
mededelingenblad, dan krijg je
regelmatig de laatste nieuwtjes in je
mailbox. Heeft u informatie wat u wilt
delen met andere Anneroelen via de
annen-info site, het Mededelingenblad
of het Oeleneis stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl
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Het eerste weekend van september staat het bruisend brinkdorp Annen in het teken van het Brinkfestijn. Het lijkt wel alsof
er in Annen altijd wat te doen is? Nou, dat is ook zo. Annen is met recht een bruisend dorp. Nu staat voor de tweede keer
het Brinkfestijn op de agenda. De naam zegt het al, het zal plaatsvinden op de grootste brink van Europa. Commissie
Dorpsbelangen en Klinkhamer Catering zullen er samen voor zorgen dat dit festijn, dit spektakel, ook dit jaar weer een
groot succes wordt. Wat staat u deze dagen te wachten? Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 2 september
18.00 uur
Luchtballonnen vanaf de Brink (indien het weer het toelaat)
Het is prachtig om Annen vanuit de lucht te bekijken. Het opstijgen gaat sensationeel snel. Kun je je eigen huis vanuit
de lucht zien? Waar brengt de wind de ballonnen naar toe? Hoe gaat de landing? En nadien de “luchtdoop”. Kortom
reden genoeg om je hier voor op te geven. Opgave en informatie bij Doetiek Yvonne (Schoolstraat 18)
20.00 uur
Modeshow; Feesttent open om 19.00 uur
De rode loper wordt uitgerold voor de mannequins uit Annen. Kinderen, jeugd, volwassenen zullen op de catwalk
uiteenlopende kapsels en kleding showen. Sportief, netjes en alledaagse kleding maar ook onderkleding zal geshowd
worden. Dat is wel lef hebben, je zelf showen voor je eigen dorpsgenoten!
Kapsalon Piening, Il Sogno Hairstyling, Kapsalon Lannieloe, Cheapy Jeans & Casuals uit Annen en
Ruchti Schoenmode Sportshop, Kuipersmode, Joy vrijetijdskleding, Indigo Bodywear uit Zuidlaren zullen de
modeshow verzorgen. Kaartjes voor de modeshow kan men bij bovengenoemde zaken kopen voor 5 euro. Dit is
inclusief 2 kopjes koffie of thee met wat lekkers. Let op: het entreebewijs is tevens je lot, voor de verloting van leuke
prijzen!

Zaterdag 3 september
13.00 uur
Brinkvolleybaltoernooi
Geoefende en minder geoefende volleyballers kunnen zich per team opgeven bij martinkamping@hotmail.com Er zijn
leuke prijzen te winnen! Niet alleen leuk om te doen maar ook om naar te kijken.
13.00 - 14.00 uur

Inbrengen voor de Boeldag voor iedereen (meer info zie www.annen-info.nl )

16.00 uur
Zwientie tikk'n
Wat hebben we verleden jaar gelachen! De deelnemers en het zwien wentelden zich toen lekker in de modder.
Iedereen, ook het zwien, hebben zich toen prima vermaakt. Opgave voor Zwietie tikk‟n kan op de Brink tot twee
minuten voor aanvang.
20.30 - 02.00 uur
Het Oktoberfest in de feesttent (tent open vanaf 20.00 uur)
Dit bierfeest is in goede handen van Klinkhamer Catering. Met hen kun je wel een feestje bouwen! Lange tafels,
bierpullen, de bediening en wellicht heel veel feestvierders in Tiroler leder hosen en sexy dirndl jurkjes!
Met o.a. Tirolerband Palemiger Spatzen, Tiroler DJ Marc Wiese, Duitse Schlagerzanger, leukst verklede Heidiund-Peter verkiezing, spijkerslaan en nog veel meer.
Kaarten:
Voorverkoop: € 12,50. Inclusief key koord met bierpul gevuld met bier (of fris/wijn).
Verkoop bij de feesttent € 15,00. Inclusief key koord met bierpul gevuld met bier (of fris/wijn).
Meer informatie en verkoopadressen op www.klinkhamercatering.nl en in het winkelcentrum bij de Alldro.

Zondag 4 september
11.00 - 12.00 uur Inbrengen goederen voor de Boeldag
13.15 uur
Schijt je Rijk
Waar zal de koe schijten? Gezamenlijk weer gezellig kijken naar de kont van de koe. Schijt de koe op “jouw stukje
brink” dan win je ook nog eens 500 euro!
Verkoop loten Schijt je Rijk 27 augustus in Winkelcentrum d „Anloop en tijdens het Brinkfestijn op de Brink.
1 lot voor € 2,50 en 5 voor € 10,00. De opbrengst gaat naar de Revue die op 5, 6 en 7 april 2012 opgevoerd gaat
worden in de sporthal!
13.30 uur
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Boeldag. De veilingmeester zal de ingebrachte boedel aan de man/vrouw brengen.
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