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Jaargang 4                                    december 2013  

WONEN IN ANNEN OF DROMEN OVER ANNEN? 
Commissie Dorpsbelangen is op zoek naar starters met belangstelling voor 
een nieuwbouw woning in Annen. 
Er zijn al meer dan 20 starters die aan hebben gegeven te willen blijven 
wonen in Annen!  
Meer informatie kun je vinden op Facebook en op onze site www.annen-
info.nl  Wordt vervolgd. 
 
  

COMMISSIE DORPSBELANGEN HEEFT AL MEER DAN 1000 FACEBOOK VRIENDEN! 
 
https://www.facebook.com/commissiedorpsbelangen.annen  

 
Ben jij al vriend? 

 
 

DIERENPARKJE ANNEN 
Om extra inkomsten te genereren houdt Stichting Dierenpark Annen een donateuractie. Het gaat 
goed met het dierenparkje aan de Paalslagen in Annen. De grote renovatie in 2011 met volledige 
nieuwbouw van de dierenverblijven is een goede zet gebleken. Het dierenparkje beschikt over een 
groep vaste vrijwilligers die de boel voortdurend draaiende houden. Het dierenparkje neemt in 
Annen een belangrijke plaats in. Het vormt een brug tussen de bewoners van 't Holthuys en de 
jeugd in de omgeving. Vaak zijn zij gezamenlijk te zien op de bankjes rond het parkje om de dieren 
te voeren. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de aanblik van bet parkje netjes blijft en van 
vandalisme is geen sprake. De dieren worden uitstekend verzorgd. Levend bewijs is de ram Joris. Hij 
is al bijna 18 jaar oud.  
De financiële positie van Stichting Dierenpark Annen is ook gezond, maar ook die gezondheid moet 
onderhouden worden. Verzorging van de dieren, onderhoud van de opstallen en afrastering brengen 
ieder jaar weer kosten met zich mee. 
Iedereen die het dierenparkje in Annen een warm hart toedraagt kan ook een geldbedrag storten 
op rekeningnummer 302954686 ten name van Stichting Dierenpark Annen.  
Meer informatie over het dierenparkje en de donateuractie is te vinden op www.annen-
info.nl/index.php/stichting-dierenparkje-annen. 
 

DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
https://www.facebook.com/commissiedorpsbelangen.annen
http://www.annen-info.nl/index.php/stichting-dierenparkje-annen
http://www.annen-info.nl/index.php/stichting-dierenparkje-annen
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Zaterdag 7 december 
van 16.00 tot 20.00 uur op de Brink 

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 
• The Eastermoorsingers 
• De Streetband van Drenthina 
• Dansen met Dansschool “Workout”  
• Het Ave Maria door Esther Koning 

 
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 er bij!  
 
 
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) 

EVENEMENTEN 
Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl  
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze 
ook sturen naar info@annen-info.nl 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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IJsvereniging “Nooitgedacht” te Annen. 
 

Hierbij nodigen wij onze leden uit: 
voor de jaarvergadering op dinsdag 10 december 
 in de kantine van de ijsvereniging om 20.00 uur 

en 
voor het kaarten en sjoelen om mooie vleesprijzen  

op vrijdag 27 december   
in Café de Grutter om 20.00 uur. 

Het Bestuur. 
 
 
 
 
 

BRINKRUITERS CLUBKAMPIOENSCHAP DRESSUUR 

 
Op zondag 3 november is bij de Brinkruiters in Annen de clubkampioenschappen dressuur verreden.  
’s Ochtends vroeg werd gestart met de kinderen die bij de Brinkruiters les hebben op manege 
pony’s. Aansluitend kwamen de kinderen met eigen pony’s  in de ring.  
 

Beide groepen kwamen uit in de klasse Bixie, een rubriek 
voor startende wedstrijdruiters.  
De jury kon niet anders constateren dan dat het niveau  
hoog was,  alle ruiters en pony’s keurig reden en hun beste 
beentje voorzetten.  
 

Eerste plaatsen gingen naar: Alies Dijkema in de klasse B en 
Demi kuitse in de klasse  A. Uiteindelijk kon in de klasse 
Bixie  maar één de beste zijn en dat was Demi Kuitse met  
pony Mano. Zij mag zich het komend jaar Bixie kampioen 
Brinkruiters noemen . 
 
’s Middags starten de overige ponyklasse en de klasse 
paarden. In de klasse recreanten ging de titel clubkampioen 
recreanten dressuur naar Larissa Herder met haar paard 
Barbie met een topscore van 205 punten. 
Ilse Padding met haar pony Bolero van de Kibboets scoorde 
het best in de klasse  wedstrijdruiters met 194 punten.  
Voor haar de titel Clubkampioen Wedstrijdruiters dressuur.  
 
(Op de foto Demi Kuitse met pony Mano) 
 

  

SPORTNIEUWS 
Hier vindt u informatie over: 
een belangrijke wedstrijd toernooi of kampioenschap / voorstellen van een 

vereniging / leden gezocht / felicitatie als iemand zoveel jaar lid is. 
Kortom informatie aangeleverd door een vereniging. 
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UNIEKE KANS OM TE LEREN BRIDGEN 
Vanaf woensdag 20 november (14.40 uur) wordt op Nederland 2 de televisiecursus ‘Iedereen kan 
Bridgen’ uitgezonden. De cursus wordt gegeven door Berry 
Westra ooit wereldkampioen bridge.  
Een unieke kans om in twaalf wekelijkse uitzendingen kennis te 
maken met deze gezellige denksport die al door 
honderdduizenden mensen in Nederland wordt beoefend. En 
dat aantal groeit nog steeds! 
 
Na afloop van de TV-cursus bied ook de Bridgeclub uit Annen 
de mogelijkheid om andere beginnende bridgers te ontmoeten 
en samen te oefenen.  De bridgeclub organiseert dan een 
aanvullende cursus. Wanneer u deze cursus hebt afgerond, 
bent u in staat om als volledige clubbridger mee te doen. U 
begint hiermee een vrijetijdsbesteding die plezier, spanning en 
veel sociale contacten brengt. 
 
Voor nadere informatie: 
 www.annen-info.nl/index.php/bridge-club-annen of  http://home.wanadoo.nl/bcannen 
 
 

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR AAN JE DORPSGENOTEN 

 
Je ontvangt dan gratis een boek over 
Annen! 
Ken je iemand die net in Annen is komen 
wonen? Wijs hen dan a.u.b. op “het 
voorstellen” in het Mededelingenblad, zodat 
we ook de nieuwe Anneroelen beter leren 
kennen.  
 
Is er een Anneroeltje geboren?  
We plaatsen graag een berichtje. 
 
  

NIEUWE ANNEROEL 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 

http://www.annen-info.nl/index.php/bridge-club-annen
http://home.wanadoo.nl/bcannen
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ANNER SCHRIJVER BRENGT BOEKJE UIT 
Onlangs kwam het boek ‘Lutje laidjes’ (=Kleine liedjes) 
uit. Jan Siebo Uffen uit Annen, verzamelde de mondeling 
overgeleverde Groningstalige rijmpjes. Een voorbeeld uit 
het boek;  Engeltjes van ver. 
 
 
 
 

 
 

 

CURSUS FOTOGRAFIE 
Bij voldoende belangstelling gaat er medio januari 2014 weer een cursus 
starten voor mensen die hun spiegelreflexcamera niet van de stand 
"automatisch" durven af te zetten. "Haal meer uit je spiegelreflex camera!" 
De cursus bestaat uit 3 avonden in 3 weken. 
Informeer of geef je op via www.anneroel.nl 
 

OLIEBOLLEN VERKOOP T.B.V. DE HARLEYDAG  
30- en 31 dec. 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   
 

 

OLIEBOLLEN 
Van maandag 16 december t/m dinsdag 31 december staan we met 
onze oliebollenkraam weer in Annen bij winkelcentrum d'Anloop. 
Wij zijn dagelijks geopend van 10:00 uur t/m 18:00 uur. 
Oudjaarsdag 31 december zijn we geopend van 8:00 uur t/m 17:00 uur. 
Hopman Hollandse Gebakkraam 06-14267108 
 

 

GELEZEN OP TWITTER: 
De uit Annen afkomstige chef-kok Jacob Jan Boerma heeft een derde 
Michelinster gekregen met zijn restaurant De Leest in Vaassen. Dat blijkt 
uit de gepubliceerde Michelingids. 

 

WIST U DATJES 
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen. 
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel jaar 
getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op de manier 
van de wist  u datjes in het sport en spel bulletin. 

http://www.anneroel.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
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ZATERDAG 21 DECEMBER OUD PAPIER OPHALEN 
9.15 uur m.m.v. Ploeg Greving. Graag goed gebundeld 
langs de weg plaatsen. 
 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, 
vier vrijwilligers van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van 
één van de Sport- en Spelweek ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het 
dorp en de verenigingen, dus alle beetjes helpen!  
 

ZATERDAG  7 DECEMBER OUD IJZER EN ANDERE METALEN 
OPHALEN 
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag 
Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u 
weghalen. Ook tussendoor kan het opgehaald worden en in overleg kan 
er ook een container geplaatst worden.  Tel. 06-39377295 en/of 
mailadres: info@harleydagannen.nl  
 

• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd worden 
• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen 
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet worden 
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag wel even 

vragen/afrekenen!  

VRIJ SCHAATSEN VOOR LEDEN IJSVERENIGING NOOITGEDACHT ANNEN  
Dit winterseizoen kunnen leden weer gebruik maken van de mogelijkheid 
om te schaatsen op de baan van De Bonte Wever in Assen.   
Ook is er eind december weer een speciale avond voor met name de 
jeugd, om deel te nemen aan de toertocht.  Bij de ingang is een 
bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. 
Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig. De schaatsers moeten 
handschoenen en mutsen dragen. De toegang is gratis. 
 
De data zijn:  

• Maandag 30 december      17.00 tot 19.30 uur     De alternatieve dorpentocht voor de 
jeugdleden  in de leeftijd van de basisschool op de buitenring met medaille. De overige leden 
vrij schaatsen op de binnenring(geen hardrijders) 

• Zaterdag 15 februari          17.00 tot 19.00 uur      Vrij schaatsen voor de leden 
 
Tot op heden is dit onder voorbehoud. Als er aan het Gewest een groot toernooi wordt toegewezen, 
kan dat aanleiding zijn voor een wijziging. 
Voor meer info en nieuws kijk op: www.annen-info.nl/index.php/ijsvereniging  
 
Jeugdschaatslessen: 
De GTC- Jeugdschaatsen verzorgt schaatslessen voor de jeugd tot en met de leeftijd van de 
basisschool. De leden van onze ijsvereniging kunnen hier gebruik van maken. Voor meer informatie 
zie de website: http://www.knsbdrenthe.nl/jeugdschaatsen 
 

KALENDER  
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen.  
Heb je hier informatie over geef dit dan op tijd door. 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annen-info.nl/index.php/ijsvereniging
http://www.knsbdrenthe.nl/jeugdschaatsen
http://www.annen-info/
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ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 DECEMBER DUIVENSHOW VAN PV DE VLIEGERS 
De Postduivenvereniging De Vliegers zal op zaterdag 14 en zondag 15 december haar jaarlijkse 

tentoonstelling houden in Café De Grutter aan de Brink 18 in Annen. Zaterdag 
worden eerst de duiven gekeurd en vanaf 14.00 uur kunnen de vogels worden 
bekeken. Aansluitend is de jaarlijkse prijsuitreiking van het vliegseizoen en 
worden de bijzondere gebeurtenissen van het seizoen aangestipt. Verder is er op 
zaterdag een leuke verloting. Zondag vanaf 14.00 uur worden de 
prijzen uitgereikt van de tentoonstelling en er is opnieuw een verloting met mooie 
prijzen. Verder worden er een aantal bonnen verkocht van prominente liefhebbers. 

De leden van de vereniging zijn beide dagen aanwezig om bezoekers meer te vertellen over de 
duivensport. 

ZATERDAG 21 DECEMBER KERSTCONCERT DRENTHINA 
Het traditionele kerstconcert van onze Muziekvereniging Drenthina vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 21 december om 15.00 uur. Plaats van 
handeling is de Magnuskerk te Anloo en vanaf 14.30 uur is eenieder 
welkom. Zoals gebruikelijk is de toegang geheel gratis. 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over bovenstaande kijk op: 
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt rond de eerste van de maand uit  
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te 
voren naar: info@annen-info.nl  

 
 
 
Spelregels:  De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het 
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een 
foto erbij mag ook.  De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt. 

http://www.annen-info.nl/index.php/kalender
mailto:info@annen-info.nl
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