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Beste Anneroelen,
Afgelopen zomer is Annen verkozen
tot Het Leukste Dorp van Drenthe en de
activiteiten rondom deze verkiezing zijn
vereeuwigd in een boek met cd, te koop
bij de Alldro.
Eind augustus organiseerde de
Commissie wederom een geslaagd
Brinkfestijn. De vrijdagavond met de
modeshow was uitverkocht en zaterdag
kon men bij de ondernemersbeurs
proeven, kopen en winnen, terwijl
buiten een zeer gevarieerd Honden- en
Fiets programma georganiseerd werd.
De Commissie heeft begin oktober
gesproken met de gemeente over de
voortgang van realisatie van
starterswoningen. Daarvoor worden alle
serieuze starters gezocht en benaderd
door de Commissie. In oktober startte
de Commissie, naast Twitter, ook een
eigen Facebook pagina. Er zijn al meer
dan 900 volgers, op naar de duizend!
Eind oktober is de maand afgesloten
met een heftige herfststorm, waardoor
veel schade is ontstaan. Een pluim voor
allen die ‘puin’ geruimd hebben. Dit is
het echte “noaberschap” waardoor
Annen zo’n prachtig dorp is om te
wonen! Samen zijn we sterk.
De Kerstfaircommissie hoopt zaterdag
7 december op winterse taferelen in
Annen! Verenigingen, ondernemers en
anderen zullen hier in “Dickensstijl” hun
specialiteiten aanbieden. Wij nodigen u
van harte uit deze sfeervolle fair te
bezoeken voor een heerlijk hapje en
drankje. Wij wensen verder iedereen
fijne feestdagen toe en een goed 2014!
Ineke Wijnholds
Voorzitter
COMMISSIE DORPSBELANGEN IS BEZIG
MET HET OPSTELLEN VAN EEN SPORTVISIE
“Commissie Dorpsbelangen stelt zich
tot doel om de leefbaarheid van het
dorp Annen te bevorderen”
De Commissie wil aan de hand van deze
doelstelling een sportvisie gaan
opstellen voor Annen.
Voor het maken van de sportvisie is de
hulp en inbreng gevraagd van
sportverenigingen in Annen.

STARTERSWONINGEN IN ANNEN

KALENDER

Commissie Dorpsbelangen is op zoek
naar serieuze starters met
belangstelling voor een nieuwbouw
woning in annen.
Maandag 18 maart j.l. werd er door de
Gemeente een voorlichtingsavond voor
starters op de woningmarkt
georganiseerd. Een van de doelen van
deze avond was: om een groep starters
te vormen die samen een project
starten tot realisatie van een eigen
woning. Nu is het zover!
Grenzend aan de achtererven aan de
Zuidlaarderweg en aan de Oude
Groningerweg (tegenover de Boerhoorn)
ligt een strook grond die nu in gebruik is
als volkstuin. Deze locatie wordt door de
gemeente geschikt geacht voor de
doelgroep ‘starters’, in de vorm van
starterswoningen. Dit is de enige
locatie in Annen welke geen particulier
bezit is, maar gemeentegrond. Bij
voldoende (echte) belangstelling voor
de bouw van starterswoningen op
genoemde locatie, zal gekeken gaan
worden hoe deze starterswoning
gerealiseerd kunnen worden.
Heb je belangstelling voor een
starterswoning op deze locatie, meld je
dan aan voor zondag 1 december a.s.
via secretariaat@annen-info.nl
Meer info: www.annen-info.nl

• Oud papier ophalen
Zaterdag 21 december 9.15 uur m.m.v.
Ploeg Greving. Graag goed gebundeld
langs de weg plaatsen. De geldelijke
opbrengsten zijn zeer belangrijk voor
ons dorp, dus alle beetjes helpen!

STEM OP HARTVEILIG ANNEN
Kern met Pit is een jaarlijkse
wedstrijd georganiseerd door
Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij. Ook
Hartveilig Annen doet mee met deze
wedstrijd. Tot en met 31 december kun
je stemmen op dit project via:
www.kernmetpit.nl (home, stemronde
2013)
HELP HET STRUBBEN KNIPHORSTBOSCH
Het noordelijk deel van het gebied
tussen de dorpen Annen, Anloo en
Schipborg is enkele jaren terug nog
heringericht. Enkele plekken in het
gebied groeien alweer enigszins dicht.
Aan kleinschalige werkzaamheden komt
Staatsbosbeheer niet meer toe, zoals
het snoeien van overhangende takken,
het repareren van afgebroken
routepaaltjes, kapotte bankjes, enz.
Staatsbosbeheer is op zoek naar een
groepje mensen die het leuk vinden om
een paar keer per jaar de handen uit de
mouwen te steken in het gebied. Je
bent al Staatsbosbeheer vrijwilliger als
je 4 x per jaar meedoet. Voor informatie
en opgave kunt u contact opnemen
met: k.son@staatsbosbeheer.nl
0592-231307 06-515 76829

• Oud ijzer ophalen en oliebollen
verkoop
Zaterdag 7 december ijzer ophalen
t.b.v. de Harleydag Annen
(Tel. nr. / mail adres zie onderaan.)
Maandag 30 en dinsdag 31 december
van 10- tot 18 uur oliebollenverkoop op
de parkeerplaats van Café d’Anneroele.
Natuurlijk kunt u deze oliebollen
rechtstreeks kopen aan de kraam, maar
u kunt ze ook van te voren bestellen en
zelfs laten bezorgen! U kunt bellen
en/of mailen om de bestelling door te
geven: telefoonnummer: 06-39377295
of info@harleydagannen.nl
• Openbare jaarvergadering CD
Woensdag 12 februari 2014 om 20.00
uur is iedereen welkom bij de openbare
jaarvergadering van Commissie
Dorpsbelangen in “Ons Dorpshuis”.
• Toneeluitvoering Advendo
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november de
jaarlijkse toneeluitvoering van Advendo
in “Ons Dorpshuis”.
De zaal gaat open om 19.00 uur en de
uitvoering begint om 20.00 uur.
Beide avonden is er muziek aanwezig.
PIETENSERVICE
Jeugdtheater AHA biedt ter opluistering
van het Sinterklaasfeest de
Pietenservice aan!
Twee enthousiaste Pieten willen graag
uw Sinterklaasfeestje opvrolijken.
Het is ook mogelijk om alleen de pakjes
te laten afgeven!
Informatie & boekingen:
Jeugdtheater AHA Anneke Greving
Tel:0592-271743 of mail:
annekegreving@hotmail.com
TOT SLOT
Veel van deze informatie is ook te
vinden op www.annen-info.nl
Meld je op deze site aan voor het
digitale MEDEDELINGENBLAD.
Je krijgt dan het laatste nieuws één
keer 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

KERSTFAIR in “DICKENSSTIJL” zaterdag 7 DECEMBER op de BRINK z.o.z.

zaterdag 7 december op de Brink
Van 16.00 tot 20.00 uur een sfeervolle Kerstfair in “Dickensstijl”
De Kerstfair wordt omlijst door, dans, muziek, zang en theater. Er is van alles te zien, horen,
proeven, ruiken, aaien, kopen, drinken, doen en beleven zoals:
•
•
•
•
•

Straattheater met Jeugdtheater AHA
Het Ave Maria gezongen door Esther Koning
Dansen met Dansschool “Workout”
De Streetband van Drenthina
The Eastermoorsingers

Je kunt:
• curlen bij de ijsvereniging
• Oudhollandse spelletjes doen
• een ritje op een pony maken
• broodjes bakken boven een vuurtje
• zelf een kaars maken (marmeren)

•
•

Er is een grote (Kerst)markt
Een gezelligheidsplein voor het nuttigen van
lekkere hapjes en warm en koude drankjes of
een biertje drinken bij de voetbalvereniging

• Commissie Dorpsbelangen verkoopt lootjes, t.b.v. de EHBO. Want er is geen
evenement in Annen of de vrijwilligers van de EHBO zijn erbij!
De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen door vuurkorven, kerstmuziek ,
kerstbomen, lampjes in de bomen op de brink, schaapjes, de ezel en vele figuranten
in “Dickensstijl” gekleed.
De Kerstfair, dat mag u niet missen.
Kom langs en blijf “plakken” op het gezelligheidsplein.
(de Kerstfair wordt georganiseerd door Commissie Dorpsbelangen Annen)
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