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We hebben de lange winter achter ons
gelaten en gaan ons verheugen op de lente
met natuurlijk de Sport en Spelweek als
hoogtepunt. Voor deze week zijn wij als
commissie druk bezig samen met de
gemeente, stichting Welzijn Aa en Hunze
en stichting Speelvoorzieningen om het
streetveld en het jeu de boules veld te
realiseren. Gepland is om tijdens de Sport
en Spelweek deze faciliteiten te openen.
Na het teleurstellende verloop van het
bestemmingsplan hebben wij als
commissie de draad weer opgepakt om
met name starters en seniorenwoningen
in Annen te gaan realiseren middels
uitbreiding. Wij zijn in goed overleg met
de gemeente om de vraag naar
woningen in Annen in kaart te brengen.
De afspraak met de gemeente is om in
de komende maanden een enquête te
gaan houden en daarnaast een
starteravond te beleggen. Hoe een en
ander vorm krijgt en wanneer is op dit
moment nog onduidelijk.
Op naar de lente en wat mooier weer!
Voor ons jaarverslag verwijs ik u naar
onze website www.dorpsbelangenannen.nl.

zaterdag 17 april
AHA Jeugdtheater
voorstelling in het Dorpshuis
aanvang: 20.00 uur

Groet,
Ron Kesselmans, voorzitter

zaterdag 12 juni
Vocaal Festival Annen
zie info verderop

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.
Oeleneis@dorpsbelangen-annen.nl
De (tot nu toe) ontvangen Items
worden in de kalender vermeld van het
Oeleneis voorafgaand aan het
evenement.

dinsdag 20 en woensdag
21 april
mix-toernooi volleybal
vrijdag 30 april
Koninginnedag en ontbijt
op de Brink
zaterdag 1 mei
opening zwembad
“De Borghoorns”
ma. 10 t/m zat. 15 mei
Sport- en Spelweek
di. 25 t/m vrij. 28 mei
wandelvierdaagse
zie info verderop

zaterdag 4 september
Anner Brinkfestijn (voorheen
Annermarkt)
zie info verderop
donderdagmiddagen
gezellig klaverjassen om
13.45 uur voor een ieder
locatie: sporthal
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Vrienden van Oranje 30 april:
Ook dit jaar zal het bestuur van
Vrienden van Oranje in samenwerking
met de vele vrijwilligers zorgen voor een
spetterend Oranje-feest. Naast de
vertrouwde activiteiten, zoals de
fietsversiertocht en de kinderactiviteiten,
is er ook dit jaar plaatsgemaakt voor
nieuwe elementen Voor het eerst in de
geschiedenis van Koninginnedag Annen
zullen (on) bekende artiesten livemuziek
ten gehore brengen! Voor de “oudere”
jeugd zal er dit jaar een spannende
activiteit zijn in wedstrijdverband.
Hiermee kunnen hippe prijzen
gewonnen worden. Kortom een
Koninginnedag die met alle zekerheid
het feest van voorgaande jaren kan
overtreffen! Tot ziens op 30 april.

Wandel4daagse 25 t/m 28 mei:
De week na Pinksteren wordt dit jaar
voor de 3e keer de wandel4-daagse in
Annen georganiseerd. De
voorbereidingen zijn in volle gang om
er een leuk en sportief evenement van
te maken voor jong en oud. Op
school kunnen de kinderen zich
inschrijven om met hun groep te
lopen. Individuele lopers kunnen zich
inschrijven via de site:
www.vriendenvanoranje.nl Elke
avond starten de lopers van de 10 km
om 18.00 uur en de lopers van de 5
km om 18.15 uur vanaf de Brink. De
afsluiting op vrijdag 28 mei belooft
een muzikaal spektakel te worden dat
je niet mag missen! Dus graag tot
ziens op de Wandel4-daagse van
Annen.

Uitzendingen Radio Annen:
I.v.m. de verhuizing naar onze nieuwe
locatie zal Radio Annen geen liveuitzendingen verzorgen vanaf
maandag 29 maart tot zaterdag 10
april, maar alleen te beluisteren zijn
vanaf de “stream”. Vanaf 10 april
worden de uitzendingen hervat vanuit
onze nieuwe modernere en op de
toekomst gerichte studio. Uiteraard zit
u met de Sport- en Spelweek bij Radio
Annen weer op de eerste rang. Week
18 en 19 (Sport- en Spelweek 7 x 24
uur) ook via de Fm 106.4 met
uitslagen/live-reportages enz. te
beluisteren.

Harleydag Annen zondag
voor de TT:
3e

De Harleydag Annen vindt dit
jaar voor het eerst plaats op de
zondag voorafgaand aan de TT.
Deze zondag valt dit jaar op 20 juni
2010. Het Bestuur streeft ernaar
om deze dag net zo‟n succes te
laten worden als de twee
voorafgaande Harleydagen, waarbij
naast de Harley‟s, de standhouders,
attracties voor jong en oud en livemuziek ook dit jaar niet zullen
ontbreken. Het is de bedoeling dat
de Harleydag Annen in de
toekomst ieder jaar op de zondag
voor de TT te gaan houden. Het is
een vaste dag die voor iedere
liefhebber gemakkelijk te
onthouden is. Omdat dit jaar de
Harleydag ook tijdens het WKvoetbal plaatsvindt, wil het Bestuur
in samenwerking met andere
verenigingen uit Annen op de
zaterdag voorafgaand aan de
Harleydag (19 juni 2010) tijdens en
na de wedstrijd Nederland-Japan
een evenement op de Brink
organiseren met o.a. een groot
beeldscherm, levend tafelvoetbal,
dropshot arena, live-muziek en nog
veel meer vanaf 13.15 uur.
Inwoners van Annen: reserveer het
weekend van 19 en 20 juni a.s.
alvast in uw agenda !
Damclub zoekt nieuwe leden
De damclub EADC is onlangs van
start gegaan met een nieuw seizoen.
De leden van de club komen op de
maandagavond vanaf 19.30 uur
bijeen in het dorpshuis. Men heeft
nog plaats voor een aantal
dammers. Wie de regels van het
damspel een beetje beheerst is van
harte welkom om een keer de
clubavond te bezoeken. Ook
mensen die de regels niet kennen
zijn van harte welkom.
Belangstellenden hoeven niet gelijk
lid te worden, iedereen mag
vrijblijvend een aantal avonden
bezoeken. Voor meer informatie
over damclub EADC kan men
bellen naar voorzitter Berend
Menninga (271809) of
penningmeester Jan van der Velde
(271716)

Vocaal Festival Annen

Neutie schiet’n

Deze stichting is van plan om ieder
jaar een Vocaal Festival te
organiseren voor dorpsgenoten en
andere belangstellenden. Dit
jaarlijks terugkerend festival zal
ieder jaar op de tweede zaterdag in
juni worden gehoudem. Dit jaar zal
dit plaats gaan vinden op zaterdag
12 juni. Op 6 podia , verspreid over
het dorp, zullen 24 koren en 6
dweilorkesten de gehele dag
volgens een continu programma
optredens verzorgen. Dit feest
vindt plaats van 10.00 uur tot 18.00
uur. Direct hierna komen alle
deelnemers naar de Brink om
aldaar samen met u een spetterend
avondprogramma te verzorgen. In
het dorp vinden de optredens
plaats op verschillende podia, o.a.
op de Brink, bij de Grutter,
winkelcentrum „d Anloop, d‟ Anner
Oele, de Eshoek, ‟t Sportcafe en
‟t Holthuys. Zie tevens
www.VocaalFestivalAnnen.nl.

Op Eerste Paasdag kunt u volgens
een oude traditie en net als we de
laatste jaren ook gedaan hebben
weer Neutie schiet‟n op de Brink.
Deelname is vrij, walnoten zijn
tegen een kleine vergoeding ter
plekke verkrijgbaar. Kogels zijn
aanwezig. Bij voldoende
belangstelling gaan we ook weer
“Blokpikk‟n”.
Aanvang : 13.30 uur op de Brink
Organisatie: Historische Vereniging

Brinkfestijn
In het weekend van 3 t/m 5
september wordt in Annen het
Brinkfestijn gehouden. Tal van
activiteiten op en rondom de Brink.
Op de zaterdagavond is er een
“Oktoberfest”. Lange tafels in de
feesttent, grote pullen bier, lekkere
volksmuziek en gepaste kleding zijn
de ingrediënten voor een echt Duits
bierfeest. Speciaal voor dit feest zijn
de Palemiger Spatzen
gecontracteerd, die hun sporen in
de muziek al lang verdiend hebben.
Daarnaast is er de Peter en Heidy
verkiezing voor de mooist
verkleden. Er zal het gehele
weekend kermis op de brink zijn.
Zaterdag is er ondermeer het gras
volleybal toernooi, Zwientietikken,
bierpul werpen en de
Annermarktloop. Op de zondag
staat de Brink vol met oude
tractoren en motoren van de
OTMV, is er een boerenboeldag en
Schijt-Je–Rijk.
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Kortom….

Annen bruist
van de
vele activiteiten!!

Voor links naar verschillende
organisaties en/of verenigingen zie

www.dorpsbelangen-annen.nl
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