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“contact” een berichtje. De CD wil ook
het “Mededelingenblad” nieuw leven in
gaan blazen. Het is de bedoeling dat er
regelmatig een digitaal
Mededelingenblad gaat uitkomen.

GRASBAANRACE

De vakantie zit er voor de meeste mensen
alweer op. Dat betekent dat we ons op
gaan maken voor het eerste Brinkfestijn in
het eerste weekend van september. Dit
weekendevenement komt in de plaats
voor de Annermarkt en biedt voor een
ieder wat wils. Tevens zijn wij op initiatief
van de gemeente nauw betrokken bij een
woonwensenonderzoek. Beide
onderwerpen worden in deze nieuwbrief
verder uitgelegd.
Terugkijkend op de afgelopen periode is
het erg leuk om vast te stellen, dat het
streetveld en de jeu de boules-baan goed
bezocht worden. Het project is voor ons
op het plaatsen van de bankjes bij de jeu
de boules na, afgerond.
Ron Kesselmans, voorzitter

Zondag 19 september is het weer
zover. Dan zal de 7e Queens Grass
grasbaanrace plaatsvinden op de Brink
in Annen. De stichting MC Annen is
zeer verheugd dat het in Queens Grass
een nieuwe hoofdsponsor heeft
gevonden. De wedstrijden beginnen
om 12.00 uur met een
rijdersvoorstelling. Aansluitend zal van
start worden gegaan met de wedstrijd.
Aan de start komen de jeugdklassen 50,
65, 85, 125 cc en de zijspanklasse, de
regioklasse en nieuw voor Annen is ST
2 klasse. In alle jeugdklassen zullen na
afloop van de wedstrijden de
Nederlandse Kampioenen worden
gehuldigd. Het bestuur van MC Annen
hoopt dat de inwoners en andere
gegadigden in groten getale aanwezig
zullen zijn bij dit gratis te bezoeken
evenement.

UNIVE-PRIJS

KALENDER ITEMS

Op 5 juni heeft een delegatie van de
Stichting Commissie Dorpsbelangen
Annen een cheque ter waarde van 1000
euro ontvangen van Unive NoordNederland. Unive had in mei ieder van
haar 11 vestigingen drie goede doelen
in hun regio laten kiezen. De klanten
van Unive konden hun stem uitbrengen
op hun favoriete doelen: Stichting
Commissie Dorpbelangen Annen,
Stichting De Etstoel Anloo en
dorpsmuseum De Kluis uit Eext. De
meeste stemmen zijn naar onze CD
gegaan. Daarnaast hebben we ook 10
verkeersregelaarshesjes ontvangen.Wij
willen natuurlijk alle stemmers
bedanken en natuurlijk Unive voor hun
gulle gebaar.

Hebt 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

VAN DE VOORZITTER

WWW.ANNEN-INFO.NL
Deze nieuwe site is het initiatief van de
CD. Het is de bedoeling dat deze site
gevuld gaat worden met allerlei
informatie over Annen. Als je
informatie hebt welke mogelijk ook op
deze site zou kunnen, stuur dan via

WOONWENSENONDERZOEK
De Commissie Dorpsbelangen maakt
zich al jaren sterk voor de leefbaarheid
van ons dorp. Een van de speerpunten
van de afgelopen jaren is de uitvoering
van de dorpsvisie geweest. Een van de
belangrijkste speerpunten voor ons is
woningbouw voor jong en oud, van
starters tot senioren. Het nieuwe
bestemmingsplan van de gemeente,
zoals vastgesteld in 2009 voorziet hierin
nog niet. Er wordt nu een opening
door de gemeente geboden om ervoor
te gaan zorgen dat er toch gebouwd
gaat worden in Annen. Om een
duidelijk beeld te krijgen van de
behoefte aan woningen, wordt er een
zgn. woonwensenonderzoek gehouden.
In deze enquete wordt van u gevraagd

of er binnen uw gezin behoefte is aan
een bepaald type woning en binnen
welke prijscategorie. Alle huisadressen
binnen Annen krijgen rond 15
september een brief van de
gemeente met daarin de enquête
toegezonden. Het is dan mogelijk
deze enquête in te vullen, waarna deze
kan worden ingeleverd op bepaalde
adressen of zal op zaterdag 2 oktober
door de CD worden opgehaald.
Jongeren wonend in Annen en ouder
dan 18 jaar worden persoonlijk
aangeschreven en zij kunnen via
internet deze enquête invullen. Op de
vraagstelling van de enquête hebben wij
als dorpsbelangen veel invloed gehad.
Wij roepen iedereen op vooral deze in
te vullen!
Zowel wij als dorpsbelangen, alsmede
de gemeente en de Woonborg,
verbinden ons aan de uitkomst van dit
onderzoek. Na afloop zal er geen
discussie meer zijn over behoefte,
aantallen, type woningen en prijsklasse
en voor welke doelgroep. Als CD
achten wij het onze plicht om ook een
informatie-avond in het bijzijn van
gemeente, politiek en wooncoöperatie
te organiseren tijdens de enquêteperiode. Dit zal plaatsvinden op
woensdag 22 september in het
dorpshuis vanaf 20.00 uur. Het eerste
deel van de avond richt zich op de
starters, in het tweede deel komen
vooral de andere doelgroepen aan bod.
Deze avond heeft als doel om uitleg te
geven, commentaar te ontvangen en
daar waar nodig ondersteuning te
geven. Op deze avond zijn Anneroelen
en ex-Anneroelen welkom. CD maakt
zich sterk dat deze laatste groep ook
kansen krijgt. Hierbij dus ook een
oproep aan de Anneroelen om ook
de ex-Anneroelen van deze
informatieavond op de hoogte te
brengen. Uiteraard is een zo compleet
mogelijk beeld van de woningbehoefte
voor Annen het uitgangspunt. Wij
zullen het dorp informeren over de
uitkomsten van deze enquête.
Redactie Oeleneis:
Commissie Dorpsbelangen
oeleneis@dorpsbelangen-annen.nl
Noordloo 11, 9468 AV Annen

Annen in teken van BRINKFESTIJN
Het eerste weekeinde van september staat Annen in het teken van het Brinkfestijn. Deze happening wordt
georganiseerd door de Commissie Dorpsbelangen Annen en Klinkhamer catering . Het is de bedoeling dat dit
festijn elk jaar het 1e weekeinde van september terug komt.
Het programma van dit eerste Brinkfestijn ziet er als volgt uit:
Vrijdag 3 september begint met een Dance Event met medewerking van de coole DJ’s van Radio Annen. De
jeugd uit Annen en omgeving kan de benen strekken op de dreunende bass en hippe beats in de feesttent op de
Brink. Workout Annen geeft een dansdemonstratie en een dansworkshop. Het Dance Event begint om 20.00 uur
en eindigt om 23.00 uur.
Op zaterdag 4 september begint de dag met een hardloopwedstrijd georganiseerd door Stichting
Loopevenementen Annen en de Hunzerunners. De wedstrijd vindt plaats over een verhard en snel parcours
rond Annen. Het programma start om 11.45 uur met een kabouterloop van 500 meter.
Om 12.00 uur een jeugdloop van 1000 meter voor de 6 t/m 9 jarigen en 2000 meter voor de 10 t/m 12 jarigen. Om
13.00 uur start de 10 km. Daarnaast is er om 13.05 uur een wedstrijd over 4 mijl. Voor info kijk op
www.annermarktloop.nl
Om 15.00 uur begint het Brinkvolleybal. Er wordt gespeeld in een Fun -en Fan poule. Deelname is
voor verenigingen, buurtploegen, vriendenclubs, etc. uit Annen en omstreken. De CD zorgt voor leuke prijzen.
Opgave kan bij Martin Kamping, Hofakkers 54 9468 EG Annen (0592 - 27 21 44 / 06-10940117). Of
martinkamping@hotmail.com.
Bij goed weer begint het avondprogramma rond 18.00 uur met het “uitvliegen” van Anneroelen in enkele
luchtballonnen. Opgave hiervoor kan bij Doetiek Yvonne.
Lang vervlogen tijden komen terug op de Brink met om 19.00 uur Zwientie Tikk’n! Wie durft het aan?
Daarna start het OKTOBERFEST. Dit bierfeest is in goede handen van Klinkhamer catering. Lange tafels,
bierpullen, feestvierders in Tiroler leder hosen en sexy dirndl jurkjes voor de “Heidi und Peter” verkiezing. Natuurlijk
ook Tirolermuziek met de zeer bekende band de Hub’n Bub’n en diverse andere artiesten. Het feest begint om
20.30 uur en gaat door tot 2.00 uur. Het volledige programma van het Oktoberfest kan je zien op
www.klinkhamercatering.nl Voorverkoop van de kaarten via deze site en bij Aldro Annen/ Tynaarlo.
Zondag 5 september staat de Brink vol met historisch interessante tractoren, stationaire motoren en daarbij
behorende werktuigen van de oude trekker en motoren vereniging OTMV.
Zondagmiddag begint om 13.00 uur de Boeldag. Zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur en zondag tussen
11.00 en 12.00 uur kan de boedel worden ingebracht en bekeken in de feesttent.
De organisatie beslist welke waar echt aan de man gebracht gaat worden door de veilingmeester.
Oude hilarische tijden herleven: Schijt je rijk! De loten hiervoor worden door de Handbalvereniging HVA
verkocht. De koe zal om ca 14.30 uur het “speelveld” betreden. Samen kijken naar de kont van de koe! De
opbrengst van de loten gaat naar Handbal Vereniging Annen HVA.

Bovendien het hele weekend Kermis op de Brink!
www.annen-info.nl en www.dorpsbelangen-annen.nl
Oud ijzer ophaaldagen : zaterdag 11 sept. en 20 nov. Bel 06- 543 96 174 www.harleydagannen.nl
Oud papier ophalen zaterdag 9.15 uur: 28 augustus / 2 oktober / 6 november /11 december
Brinkruiters paarden en pony’s Raboconcours op de Brink: 11 en 12 september www.brinkruiters.nl
Darttoernooi zaterdag 18 september 13.00 uur op de Brink. Opgave via www.annenopen.nl

