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Beste Anneroelen,
De afgelopen periode was weer een
gezellige en drukke periode in Annen.
We hadden een aantal mooie
evenementen die allen weer goed
bezocht. Nieuw was Rock op Brink.
Volgens ingewijden was het zeer goed
georganiseerd en hebben de bezoekers
kunnen genieten van diverse bands.
Complimenten dus voor de organisatie.
Elke jaar verbaas ik mij weer over
initiatieven die genomen worden in
Annen. Dit jaar was het dus R.O.B. en
voor volgend jaar zijn een aantal
inwoners bezig om een 24-uurs
wandelevenement op de Brink te
organiseren. Niet alleen voor de fun
maar vooral voor het goede doel. 24
uur lopen voor het KWF. Ik verwacht dat
dit in Annen zeker een succes wordt en
wens de organisatie dan ook veel
succes en plezier, zodat we 6 en 7 juni
2015 veel groepen mogen begroeten
op de Brink. Nieuwe activiteiten zijn
altijd leuk maar persoonlijk kan ik mij
ook alweer verheugen op de oude
vertrouwde activiteiten. De intocht van
Sinterklaas (ANNO) en natuurlijk de
kerstfair op 13 december. Gezellige
gebeurtenissen waar vaak jong en oud
met een lach rondlopen.
Ik wens een ieder, namens de gehele
CD, fijne kerstdagen en een prettige
jaarwisseling.
Voorzitter, Ype Tol.
Sportvisie Annen 2014-2019
Uit de enquêtes met betrekking tot de
sportvisie zijn een aantal resultaten
gekomen die we nu al graag met u
willen delen. Ten eerste blijkt dat 78.5%
van de inwoners van Annen iets aan
sport doen. Dit is van wandelen tot
duivensport dus zeer divers. De grote
meerderheid van de sporters beoefent
de sport in Annen (59.7%).
Ook blijkt dat de sporten die niet door
verenigingen worden aangeboden door
fanatieke groepen worden opgepakt. Zo
zijn er een aantal mountainbike
groepen en wandelgroepen in Annen.
Wellicht ontstaan daar in de toekomst
een aantal nieuwe verenigingen uit voor
het dorp Annen.
Uit de enquête blijkt verder ook dat er
nog behoefte is aan faciliteiten in
Annen. Meest genoemd in dit kader was
een sportschool en een verharde
multifunctionele ijsbaan. Wij hopen aan

het einde van het jaar de sportvisie
gereed te hebben en deze te kunnen
presenteren aan de verenigingen en
inwoners van Annen.
Starterswoningen in Annen
Commissie Dorpsbelangen is nog
steeds met de gemeente in gesprek
over starterswoningen in Annen. De
“volkstuintjes” (tegenover de
Boerhoorn) is de enige locatie in Annen
wat geen particulier bezit is maar
Gemeentegrond. De gemeente
onderzoekt of deze locatie geschikt is
voor starterswoningen. De starters
worden door de CD op de hoogte
gehouden over de ontwikkelingen.
Hou elkaar op de hoogte via de CD
Dat Annen een bruisend Brinkdorp is
weten alle Anneroelen.
Soms is het jammer dat niet iedereen
op de hoogte is van wat er zich allemaal
afspeelt in Annen. Om elkaar op de
hoogte te houden kan men kijken op de
website van Commissie Dorpsbelangen
www.annen-info.nl. Via deze site kun je
je aanmelden voor het digitale
Mededelingenblad. En een paar keer
per jaar komt het Oeleneis uit.
Om de kalender van Annen compleet te
houden hebben we jullie hulp nodig!
Je kunt voor de 1e van de maand info
opsturen voor het Mededelingenblad.
Of we plaatsen de info op de kalender
van www.annen-info.nl
Als het interessant is voor een grote
groep Anneroelen komt het op de home
pagina van annen-info.
Het Oeleneis komt altijd een paar
weken voor een evenement van de CD
uit, 4 x per jaar. Ongeveer 2 weken
voor: Sport & Spel week, voor het
Brinkfestijn en de Kerstfair. Verder
begin januari de oud papier kalender.
Oeleneis heeft beperkte ruimte, internet
heeft "onbeperkt" ruimte. Of Twitter mee
via @annen dat zie je ook terug op
www.annen-info.nl
Stuur je informatie ruim van te voren
naar: info@annen-info.nl zo houden we
elkaar op de hoogte van de vele
activiteiten in Annen.
Het Oostermoerfeest in Annen
Van 13 tot en met 19 juli 2015 wordt in
Annen het Oostermoerfeest gehouden.
Reserveer deze week in uw agenda om
een gezellig en uniek feest mee te
maken. Dit feest vindt in Annen maar
eens in de 10 jaar plaats!
Het is een feest met een oude traditie,
georganiseerd vanuit de gedachte van
de promotie van de landbouw in onze
regio. Het dorp Annen wordt voor de
organisatie van dit feest verdeeld in 19
wijken. Iedere wijk zorgt ervoor dat de
eigen wijk wordt versierd en ze maken

een praalwagen voor de optocht.
Verder betrekken we de dorpen
Gasteren, Anloo en Annerveen/
Spijkerboor bij het feest. Tijdens de
feestweek is de Brink de plek waar van
alles staat te gebeuren. Van muziek,
tractoren, kinderactiviteiten, paarden,
touwtrekken en nog veel meer; het gaat
allemaal op onze Brink gebeuren.
Op de donderdag in de feestweek trekt
er een corso van praalwagens door ons
dorp. Wilt u met uw vereniging of club
ook meedoen met een praalwagen?
Meld u dan aan via:
annen@oostermoerfeest.nl
Ook bedrijven of particulieren die de
Stichting financieel willen ondersteunen
om dit feest tot een succes te maken,
kunnen zich op dit mailadres melden.
Met regelmaat staat er nieuwe
informatie op www.oostermoerfeest.nl
en op facebook: OostermoerfeestAnnen.
Annen is trots om in 2015 dit feest te
mogen organiseren!

Kalender:
Oud papier ophalen
Zaterdag 20 december 9.15 uur m.m.v.
Ploeg Mulder. De geldelijke
opbrengsten zijn zeer belangrijk voor
het dorp dus alle beetjes helpen!
Oud ijzer ophalen en oliebollen verkoop
6 dec. ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag.
30- en 31 dec. van 10- tot 18 uur
oliebollenverkoop op de parkeerplaats
van Café d’Anneroele. u kunt deze
oliebollen rechtstreeks kopen aan de
kraam, u kunt ze ook van te voren
bestellen en zelfs laten bezorgen!
Telefoonnummer: 06-39377295 of
info@harleydagannen.nl
Toneeluitvoering Advendo
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november
toneelvereniging Advendo in ons
Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur zaal
open om 19.00 uur. Donateurs gratis,
anderen €7,50 euro. Ma. 24 nov.
tussen 19.00 en 20.00 uur, kunt u
kaarten ophalen in het Sportcafé.
Oranjebioscoop op 2 januari 2015
Voor alle basisschoolkinderen uit
Annen. Zie www.annen-info.nl
Ons Dorpshuis
 20-12 Shantykoor Lös Zaand
 10-1 Cabaret
 18-1 Toneel
 31-1 Theater
Meer info via: www.dorpshuisannen.nl
Jaarvergadering Comm. Dorpsbelangen
Openbare jaarvergadering 20.00 uur in
Ons Dorpshuis op 11 februari 2015.

Z.O.Z KERSTFAIR IN “DICKENSSTIJL” 13 DECEMBER BRINKJE BIJ SCHOOL Z.O.Z.

Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 13 december
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: Brinkje bij school
Organisatie: Commissie Dorpsbelangen Annen
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
Dansen met AHA
Radio Aa en Hunze
De Streetband van Drenthina
De schaapsherder is er met zijn schaapjes

Wordt u de Drents kampioenschap Glühwein maken?

Glühweinmakers kunnen tot 13 december hun zelf gemaakte glühwein inleveren
bij slijterij Pinotage in Annen. Tijdens de kerstfair zal een jury deze wijn
beoordelen. De winnaar wordt tussen 19.00 uur en 19.30 uur bekend
gemaakt. Meer informatie over deze wedstrijd ga naar de slijterij of via
www.slijterijpinotage.nl








Er is een grote (kerst) markt
Je kan curlen bij de IJsvereniging.
Je aanmelden bij Hartveilig Annen
Broodjes bakken boven een vuurtje.
Een gezelligheidsplein voor het nuttigen van
lekkere hapjes, warme en koude drankjes of een
biertje drinken bij de voetbalvereniging.

Commissie Dorpsbelangen verkoopt lootjes, t.b.v. SamenLoop voor Hoop
6 en 7 juni op de Brink in Annen.


De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen door
vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de bomen,
schaapjes, de ezel en vele figuranten in “Dickens stijl” gekleed.

De Kerstfair, dat mag u niet missen, kom langs en blijf “plakken” op het gezelligheidsplein.
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