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Beste Anneroelen,
Afgelopen zomer is het Brinkfestijn
gehouden onder mooie weersomstandigheden en op de slotdag van het
zwemseizoen 2012 heeft Commissie
Dorpsbelangen een poster
gepresenteerd aan de aanwezigen, met
de te realiseren glijbaan. De planning is
dat de kinderen bij de start van het
zwemseizoen 2013 volop kunnen
glijden.
De oproep voor vrijwilligers voor het
opzetten van een AED (reanimatie)
netwerk in Annen was succesvol. De
vrijwilligers zijn druk doende het geheel
vorm te geven.
De gemeente is gestart met een
aftastende inventarisatie ten behoeve
van het revitaliseringsplan voor de
openbare ruimte nabij Winkelcentrum
D’Anloop. In dit plan worden meerdere
gesignaleerde problemen tegelijkertijd
meegenomen.
Aan het einde van het jaar zal de
Kerstfair in Dickensstijl weer
georganiseerd worden. Echter anders
dan voorgaande edities, zal deze eerder
in de maand december plaats vinden,
te weten op zaterdag 8 december van
16.00 tot 20.00 uur. Onder het genot
van een hapje en drankje kunt u
genieten van het aanbod van diverse
(sfeervolle) producten. Wij hopen u daar
te treffen en wensen verder iedereen
fijne feestdagen toe en een goed 2013!
Ineke Wijnholds, Voorzitter
HARTVEILIG ANNEN / AED
Voor de zomervakantie zijn we gestart
met een groepje enthousiaste
vrijwilligers om er voor te zorgen dat we
Annen Hartveilig maken. Dit realiseren
we door in Annen AED's (Automatische
Externe Defibilatoren) beschikbaar te
krijgen en door mensen op te leiden
zodat ze als dat nodig is een slachtoffer
kunnen reanimeren. Tot nu toe zijn de
al in Annen beschikbare AED's in kaart
gebracht en zijn er gesprekken geweest
met de eigenaren van deze AED's om ze
aan te melden bij HartslagNu. Ook is er
hard gewerkt aan het beschikbaar
krijgen van een 'eigen' AED in het
centrum van het dorp. Door de
Rabobank is er subsidie toegezegd, en
er kan een AED inclusief bijbehorende
buitenkast worden aangeschaft!
Daarnaast wordt als belangrijkste
schakel in de reanimatie hulpverlening
de laatste hand gelegd aan de
organisatie van een reanimatie

opleiding inclusief AED-bediening.
Want zonder hulpverleners geen
reanimatie! De werkgroep leden
verrichten fantastisch werk en leveren
een geweldige bijdrage aan het
Hartveilig maken van Annen. Maar u
kunt zelf ook al 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
ook hulpverleners zijn!
BESTUUR ONS DORPSHUIS WIJZIGT
TOEGANGSPRIJZEN VOORSTELLINGEN
Het bestuur van de Stichting Ons
Dorpshuis heeft besloten de eerder
aangepaste toegangsprijzen voor de
voorstellingen te herzien. Uit reacties
van Vrienden van Ons Dorpshuis kwam
naar voren dat veel inwoners de
voorstellingen graag bezoeken, maar
het geld niet hebben om dit te kunnen
blijven doen. Een oplossing voor de
ontstane nadelige financiële situatie is
er nog niet. Het bestuur neemt
sponsoring van zalen in Ons Dorpshuis
door het bedrijfsleven in overweging. In
afwachting hiervan heeft het bestuur
een tussenmaatregel getroffen door de
entreeprijzen voor alle voorstellingen
(2012 -2013) voor de Vrienden te
verlagen tot € 2,50 per persoon.
Vrienden die aan 1 kaart per
voorstelling genoeg hebben, kunnen dit
tot 1 december schriftelijk doorgeven.
Zij kunnen Vriend worden voor € 7,50
per jaar en kunnen per voorstelling 1
kaart afnemen voor € 2,50.
KALENDER
Oud papier ophalen
Za. 8 dec. 9.15 uur (ploeg de Jong)
Za. 19 jan. 9.15 uur (ploeg Bijmolen)
Za. 2 maart 9.15 uur (ploeg Schepel)
Oud ijzer ophalen
Za. 8 december en za. 2 februari 2013
T.b.v. de Harleydag Annen. Tel. 0639377295 en/of mailadres:
info@harleydagannen.nl
Oliebollenverkoop
T.b.v. de Harleydag Annen op
28,29,30,31 december van 10.00 18.00 uur. Op parkeerplaats van Café
Restaurant d' Anneroele aan de
Kruisakkers kant.
Sinterklaas in Annen 24 november
Om 10.00 uur zal Sinterklaas in een
gezellige stoet door het dorp rijden,
waarbij hij wordt begeleid door onder
andere jeugdtheatergroep AHA,
drumfanfare Avanti, de Brinkruiters en
Drenthina. De Sint en zijn pieten komen
om 11.00 uur bij de sporthal. De intocht
wordt mogelijk gemaakt door

Ondernemersvereniging Anno, de
ondernemers uit Annen.
Openbare jaarvergadering Commissie
Dorpsbelangen 13 februari
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!
Gratis schaatsen in de Bonte Wever
Leden van IJsvereniging Nooitgedacht
kunnen weer gebruik maken van de
mogelijkheid te schaatsen op de baan
van De Bonte Wever in Assen.
Zaterdag 24 november en zaterdag 16
februari 17.00 tot 19.00 uur. Vrijdag 28
december 17.00 tot 19.30 uur De
alternatieve dorpentocht
Uitvoering Advendo "Moezen in 't stro"
Vr. 30 november en Za. 1 december in
ons Dorpshuis. De zaal is open om
19.00 uur en de uitvoering begint om
20.00 uur. Voor donateurs is de
toegang gratis, andere belangstellenden
betalen €7,50 euro entree. Beide
avonden is er ook live muziek.
Irish Stew koffieconcert in Dorpshuis
Zoondag 2 december Een gevarieerd
programma onvervalste folk muziek.
Vierstemmig met een stampende bas
en een virtuoze viool
www.dorpshuisannen.nl
Koffieochtend in Ons Dorpshuis
Iedere tweede maandag van de maand
zijn alle inwoners van Annen van harte
welkom om ongedwongen bij te praten,
een spelletje te doen of kennis te
maken met nieuwe mensen.
10 dec. 9.30 tot 11.30 uur
Harm en Roelof 19 januari Dorpshuis
Een avond met Harm en Roelof is een
heerlijke mix van zeer herkenbare
actuele zaken die op muzikale wijze de
revue passeren. Vanzelfsprekend in het
Drents. 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

Z.O.Z.
Kerstfair 8 december

Zaterdag 8 december 2012
Na het succes van de twee voorgaande jaren, organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen met hulp van
ondernemersvereniging Anno, wederom een Kerstfair. Het geheel vindt plaats in Dickensstijl. Men waant zich weer
terug in de tijd. Zelfs de Kerstman is speciaal uit Lapland overgekomen om hierbij te zijn. De fair wordt omlijst door,
dans, muziek, zang en theater. Er is van alles te zien, horen, proeven, ruiken, beleven, zoals:
•
•
•
•

•

•

•

Ice Carving, beelden maken van ijs, spectaculair om te zien! Sander Boom die tijdens het Brinkfestijn
prachtige beelden van hout maakte met zijn motorzaag, laat zijn kunsten zien op grote ijsblokken
Jeugdtheater AHA laat fraai straattheater, een Keltische dans en poppenkast zien. De jeugd is hier al weken
voor aan het oefenen
Een optreden van The Eastermoorsingers. Dit is het mannen- barbershopkoor uit Annen. Zij zullen zonder
begeleiding van instrumenten, dus a capella , hun repertoire ten gehore brengen
We verheugen ons ook erg op het Ave Maria gezongen door Esther Koning onder begeleiding van Cynthia
Weiss op de gitaar. Stel je voor: het is al donker, een prachtig aangeklede Dickensfair, vuurkorven, de geur
van glühwein en lekkere hapjes en dan klinkt over Annen, het prachtige Ave Maria…….
Ook dit jaar zullen ondernemers hun producten laten proeven en aan de man brengen. Zo kan men onder
andere rookworst, kniepertjes, glühwein, een broodje ei, honing, heksenkaas, oliebollen en vruchtensap
kopen. Ook de Handbalvereniging HVA, Vrienden van Oranje, Vrouwen van Nu en de Voetbal vereniging
helpen hier aan mee.
Natuurlijk is er nog meer te koop, buiten al het lekkers kan men ook goed (Kerst) inkopen doen. Wat dacht
je van kerstballen met een uil er op! Of andere kerstartikelen, kerstkaarten, sieraden, “hebbedingetjes”,
vakantie artikelen en voor het goede doel kan men onder andere vogelhuisjes kopen.
Ondernemers, verenigingen en goede doelen geven graag meer informatie over hun producten en
activiteiten.

Wil je onder het genot van warme glühwein, warm appelsap of bijvoorbeeld koffie met het zojuist gekochte lekkers
opeten, dat kan! Dit jaar zal er voor het eerst een gezelligheidsplein zijn. Vrijwilligers van de voetbalvereniging
verzorgen de bar en er zal o.a. een lekker biertje getapt worden op de fair.
Commissie Dorpsbelangen zal lootjes verkopen, waar men leuke prijsjes mee kan winnen. De opbrengst gaat naar
de werkgroep Hartveilig Annen. Deze groep is bezig een AED netwerk op te zetten, zodat reanimaties in Annen nog
meer kans van slagen hebben! De werkgroep is ook aanwezig om hierover informatie te geven.
De Kerstfair zal weer een gezellige kerstsfeer uitstralen door (Zweedse) vuurkorven, Kerstmuziek , kerstbomen,
schaapjes en de ezel.

De Kerstfair, dat mag u niet missen,
kom langs en blijf “plakken” op het gezelligheidsplein.
De Kerstfair zaterdag 8 december voor de sporthal van 16.00 tot 20.00 uur.
Z.O.Z. OELENEIS

Z.O.Z. OELENEIS

