Jaargang 4

januari 2013

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen
HARTVEILIG ANNEN
De werkgroep Hartveilig Annen heeft er ondertussen voor gezorgd dat
een groep Anneroelen kan reanimeren en een AED (Automatische Externe
Defibrillator) kan bedienen. Anneroelen die dit diploma al hebben zijn
aangespoord om zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl.
Met hulp van de Rabobank wordt er een AED inclusief bijbehorende
buitenkast aangeschaft! Deze komt te hangen bij de overdekte
Pinautomaat van de Rabobank, naast de Alldro. De AED van het Holthuys
is aangemeld bij Hartslag Nu en kan nu al ingezet worden bij een
reanimatie in Annen! Een reanimatie in Annen heeft vanaf nu een grotere
kans van slagen.
De werkgroep is aan het onderzoeken of er ergens in het dorp nog een
AED in een buitenkast kan komen te hangen.
U kunt zelf ook 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 via 112 ook hulpverleners
zijn!
Via een indrukwekkend filmpje laat de werkgroep zien hoe een reanimatie met hulp van Hartveilig
Annen in zijn werk gaat.
Op facebook is nog meer informatie te vinden.

Dorpsgids
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids
zie www.annen-info.nl kunnen hier aan bod komen

Annen Doet 16 maart
Commissie Dorpsbelangen gaat zaterdag 16 maart aan de landelijke actie NL Doet mee doen.
De 3e zaterdag in maart zal in het teken staan van het “opschonen” van Annen. Te denken valt aan:
zwerfvuil opruimen, straatnaambordjes toonbaar maken, het streetveld schoonmaken en als het
nodig is bijvoorbeeld speelveldjes op knappen, verven, repareren. Het is de bedoeling dat de eigen
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wijk onderhanden wordt genomen door Anneroelen uit deze wijk. De wijkbewoners weten zelf het
beste wat er gedaan moet worden om hun wijk op te knappen.
Commissie Dorpsbelangen zal hen hier bij helpen. Meer informatie volgt.
Houdt de 3e zaterdag van maart, 16 maart, vast vrij in je agenda.
16 maart, Annen Doet het met elkaar!

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

Wat was het weer leuk hè, de Kerstfair!

U kunt de foto’s van de fair bekijken op het fotoabum van annen-info.nl.

Pagina 2 van 6

Bedrijvigheid in Annen

Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / interview met een bedrijf / nieuw
bedrijf / speciale van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het reclame is
voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding….
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op.

Via deze link http://annen-info.nl/index.php/bedrijvengids ziet u de bedrijven die het werk van Commissie
Dorpsbelangen ondersteunen.
Met hun hulp kunnen we Annen ook in 2013 laten bruisen van de activiteiten.
Heel erg bedankt hiervoor!

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.
GEZOCHT KOERSBALLERS (STERS)
Er is weer plaats voor enkele koersballers M/V op dinsdagmorgen,
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.
Inlichtingen:
Francien Bleeker Tel. 272651

TENNIS CLUB ANNEN KIJKT ALWEER NAAR HET VOORJAAR
Natuurlijk willen velen van ons nog een lekker pak sneeuw of ijs om op te
schaatsen. De tennisvereniging in Annen kijkt alweer naar het voorjaar. Eind
maart opent zij het tennisseizoen met een feestelijke openingstoss, waarna volop
op de vier gravelbanen kan worden gespeeld: vrij, in de competitie en op een
gezellige toss. Kortom: de vereniging wil er weer een bruisend seizoen van
maken. Voor wie in Annen en omstreken nog niet tennist, kom eens
kennismaken. Op de openingstoss of een andere keer. Om de sfeer te proeven of
op een toss een balletje te slaan. Er is altijd wel een lid die het één en ander
over onze tennisvereniging wil vertellen. Bel of mail onze secretaris Henk
Hellema (0592-231400) mail:secretaris@tcannen.nl), of kijk op onze actuele
website www.tcannen.nl
MANEGEPONYLESSEN BIJ DE BRINKRUITERS
Aan de rand van Annen, naast de ijsbaan, ligt de accommodatie van
Rijvereniging de Brinkruiters.
Naast het Rabo concours organiseren zij tal van activiteiten en lessen
voor mensen die in bezit zijn van eigen paard of pony. Minder bekend is
de mogelijkheid die ze kinderen bieden om op de maandag te lessen op
één van de 7 manegepony’s.
De pony's zijn heel betrouwbaar en kinderen raken dan ook heel snel en
op een veilige manier vertrouwd met de dieren. De lessen zijn vanaf 6
jaar.
Nieuwsgierig? U en uw kind kunnen op de maandagmiddag komen kijken.
Ook is het mogelijk om vrijblijvend een gratis proefles te rijden. Meer is
te vinden op www.brinkruiters.nl tel. 06-10576403
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NIEUWE ANNEROEL
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend.
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor.

Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je dan voor. En ontvang gratis een boek!
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.

Wist u datjes
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen maximaal 30 woorden.
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. De CD bepaalt
ook hier wat er wel / niet geplaatst wordt

Wist u dat:
•
•
•
•

U via info@annen-info.nl door kunt geven als u per een keer geen Oeleneis in de bus heeft
gehad?
Aaltje Klinkhamer zo attent was om dit door te geven.
Aaltje de mensen in haar buurt die geen Oeleneis hadden ontvangen uit
eigen initiatief een kopie heeft gegeven
Commissie Dorpsbelangen haar hier voor hartelijk bedankt!
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OPBRENGST COLLECTE MULTIPLE SCLEROSE
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie
bedrag van € 3490 in de gemeente Aa en Hunze opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het
Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een
betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar
samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en
vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door
weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

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 even door.
OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN
Zaterdag 2 februari
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag
Annen, dan kunt U ons bellen of mailen en komen wij 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 ten 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!
OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 19 januari 9.15 uur m.m.v. ploeg Bijmolen
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.

OPENBARE JAARVERGADERING COMMISSIE DORPSBELANGEN
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!
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SPORTVERENIGING ANNEN VOORDEELBONNEN 18 JANUARI
Vrijdagavond 18 januari worden de voordeelbonnenboekjes
huis aan huis verkocht. Indien men de verkoop heeft
gemist zijn de boekjes ook nog te koop bij: Alldro en het
Sportcafé

HARM EN ROELOF ZATERDAG 19 JANUARI DORPSHUIS
Een mix van zeer herkenbare actuele zaken die op muzikale wijze de revue passeren.
Vanzelfsprekend in het Drents.
KAART- EN SJOELAVOND ZATERDAG 5 JANUARI
Zaterdag 5 januari 19:30 uur in Ons Dorpshuis. Er wordt gespeeld om
vele smakelijke prijzen.
Hoofdspelregel: gezelligheid is troef in een ontspannen sfeer.
Inleggeld Vrienden € 2,50 Niet-Vrienden € 5,00 p.p.

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.
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