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Jaargang 4                                          maart 2013 

 VOORLICHTINGSAVOND VOOR STARTERS OP DE WONINGMARKT 
Maandag 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Café de Grutter 

Wil jij graag jouw eerste woning kopen, maar je weet nog niet precies hoe 
dat moet? Wat kan ik betalen? Wat voor een woning kan ik kopen? Is dat een 
nieuwe of een bestaande woning? Kan ik ook zelf bouwen? 

Wil je antwoorden op al je vragen kom dan naar de 
voorlichtingsavond georganiseerd door de Gemeente. 

Tijdens deze avond worden potentiële starters op de woningmarkt geïnformeerd over mogelijkheden om in het 
dorp een woning te kopen of te (laten) bouwen. Verder wordt informatie gegeven over het  
financieren van een woning en is er de mogelijkheid om persoonlijk met bijvoorbeeld de bank of de 
gemeente in gesprek te gaan.  

De gemeente doet dit niet alleen. Ook de in Annen actieve woningcorporatie “de Woonborg”, de 
Rabo, eventuele private ontwikkelaars en de stichting KUUB zullen hun inbreng hebben op de 
voorlichtingsavond. Bij de voorlichting is ook Commissie Dorpsbelangen Annen nauw betrokken. 

KUUB is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel groepen toekomstige 
bewoners te begeleiden met de ontwikkeling van hun woningen, middels een CPO. 
Wat is CPO? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – ‘Ontwikkel slim, bouw samen!’ 
Hierbij wordt een groep bewoners begeleid in het gezamenlijk bouwen van hun eigen woning. Het 
gaat daarbij niet alleen om het zoeken naar een architect en het kiezen van een ontwerp, maar ook 
om het opstellen van een begroting en het sluiten van contracten met aannemers. De toekomstige 
bewoners behouden hun keuzevrijheid en worden vanaf het begin bij het proces betrokken. 
Bovendien levert het schaalvoordeel kostenbesparingen op. 
Voor meer informatie kijk op: http://www.kuub.info  

Doel 
Het doel is om een groep starters te vormen die samen een project starten tot realisatie van een 
eigen woning. Alle reden dus voor de potentiële starters om de voorlichtingsavond in het dorp te 
bezoeken! 

 
Starters in Annen grijp nu je kans en kom 18 maart naar Café de Grutter! 
Heb je serieuze plannen om het huis uit te gaan, wil je graag een eigen woning en wil je 
in Annen blijven wonen kom dan naar deze informatie bijeenkomst. Dit is DE KANS om je 
stem te laten horen, om informatie te verzamelen en wellicht om samen te bouwen aan je 
toekomst in Annen!  
Commissie Dorpsbelangen zal deze avond aanwezig zijn om jullie hierbij te 
ondersteunen. 
 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.kuub.info/
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NLdoet 2013: heel Nederland doet mee, Annen ook! 
Op zaterdag 16 maart 2013 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. 

Gemeente Aa en Hunze ondersteunt dit initiatief. Ook Commissie Dorpsbelangen Annen sluit zich 
hierbij aan en organiseert daarom op 16 maart een “doe dag in Annen”! 

Samen aan de slag, maar wat gaan we dan doen? 

Dit kan van alles zijn: klusjes voor verenigingen, school, het Holthuys, het dierenparkje, 
speeltoestellen opknappen, zwerfvuil opruimen, straatnaambordjes soppen, je eigen wijk netjes 

maken etc. 

Ben je trots op ons mooie Annen en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken om Annen 
nog mooier te maken? Doe samen met Commissie Dorpsbelangen, de Gemeente  en met andere 

Anneroelen, buurtgenoten, familie, sportteams of collega’s  mee met: Annen doet! 

Kom zaterdag 16 maart 

om 9.00 uur  

naar het Streetveld bij de sporthal 

Hier verzamelen we, verdelen we de klussen en gaan samen aan de slag. 

Om 13.00 uur eindigen we hier met een gezamenlijke lunch. 

Annen doet, jij doet toch ook mee? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Pagina 3 van 8 

UITNODIGING 
voor de presentatie van het boek 
Een groot offer, Arend Kors, 1915 – 1944, 
aan ontberingen in krijgsgevangenkamp gestorven. 
 
Op zaterdag 2 maart 2013 om 14.00 uur in Breeland, De Bulten 2 te Annen. 
Een iedereen is welkom. 
 
 

DUURZAME GEZELLIGHEIDPROEVERIJ 
 
Vrijdag 8 maart stelt Slagerij Willem Aling zijn bedrijf open 
voor een proeverij. 
 
Slijterij-pinotage Mitra, Bakker Joost, Groente-en fruit 
speciaalzaak Martens en Slagerij Willem Aling zullen in het 
kader van Duurzaam Aa en Hunze heerlijke producten laten 
proeven die op een eerlijke en verantwoorde wijze zijn 
geproduceerd. Dit alles in een gezellige en ontspannen sfeer. 
 
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur is iedereen van harte 
welkom aan de Zuidlaarderweg 106, om gratis deel te 
nemen aan deze proeverij. 
 
Duurzaam: We doen het samen!! 
 
     
 

 

30 APRIL GEEN ORANJEONTBIJT! 
Ondernemersvereniging ANNO heeft na rijp beraad 
besloten dit jaar GEEN Oranjeontbijt te organiseren. 
Eén en ander houdt verband met de troonswisseling 
die op deze dag in ons koningshuis zal plaatsvinden. 
De verwachting is dat veel mensen dit op de voet zullen 
gaan volgen en daardoor het ontbijt aan hen voorbij 
zullen laten gaan. 
 
Het zou zonde zijn dat er een ontbijt klaar staat en de 
grote menigte blijft weg. De ondernemersvereniging hoopt op begrip van alle trouwe  
gasten van het ontbijt. 

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

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. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nk5iJK1ygb3RpM&tbnid=qRi7qcimqpJxhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pleasureoftaste.nl/index.php/bedrijven/wijnproeverijen-catering&ei=S-goUcTFHamQ0AXKn4H4BA&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNETBA8hVG4y0zMb0C1DK2tylE05QA&ust=1361721720032608


Pagina 4 van 8 

OP 13 EN 14 APRIL ORGANISEREN DE BRINKRUITERS EEN ENJOY THE RIDE 
WEEKEND MET BUITENRITTEN 
 
In samenwerking met de K.N.H.S. worden op deze twee dagen prachtige buitenritten georganiseerd  
voor ruiters en menners. Op zaterdag lopen de routes door het prachtige landschap van de 
Drentsche Aa. Het landschap is eeuwenoud met hunebedden, grafheuvels, esdorpen, een rijgebied 
met bos en heide. 
Op zondag gaan de tochten door het dal van de Hunze. Een relatief nieuw gebied met eindeloos 
rijden in een unieke flora en fauna. Met een beetje geluk zien we een ijsvogel of bever. 
 
Beide dagen is er de keuze tussen een lange of kortere routes. 
Er zijn aparte routes uitgezet voor ruiters en menners. 
Uiteraard wordt gezorgd voor een lunch voor onderweg en wat lekkers voor je paard. 
Lastige oversteekplaatsen zijn beveiligd. 
 
Voor mensen en paarden die willen overnachten is er gezorgd voor uitstekende 
overnachtingsmogelijkheden. Meer info zie www.enjoytheride.nl of klik op deze link  

 
 

OPEN DAG TENNIS CLUB ANNEN OP TWEEDE PAASDAG 
 

Ooit al eens willen tennissen of na jaren het racket op 
zolder te hebben weggelegd, deze mooie sport weer 
willen oppakken? Dat kan op maandag 1 april, 
Tweede Paasdag, op onze  vier tennisbanen in 
Annen, gelegen naast de kantine en het hoofdveld 
van onze voetbalvereniging. Deze Open Dag start 
om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. 

 
Voor wie nog nooit heeft getennist, zijn er tennisrackets beschikbaar. Ook zijn op deze Open Dag 
onze trainers aanwezig en is er volop gelegenheid met onze leden te tennissen. Bij hen kun je ook 
terecht met al je vragen. Om nieuwe leden zich zo goed en snel mogelijk bij de vereniging thuis te 
laten voelen, kent zij sinds kort een aantal leden-coaches.  
 
Kom naar de Open Dag en ervaar hoe leuk tennissen kan zijn. 
 
Meer informatie bij Tim de Haan – telefoon: 274278, e-mailadres: timdehaan@ziggo.nl of kijk op 
onze website: www.tcannen.nl.  
 

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. 

http://www.enjoytheride.nl/
http://www.brinkruiters.nl/images/documenten/Enjoy_the_Ride_weekend.pdf
mailto:timdehaan@ziggo.nl
http://www.tcannen.nl/
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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 DAT:  
• Een zeer slimme vrouw uit Annen tijdens de  stroomuitval 

 zonder licht, kaarsjes, waxinelichtjes of zaklamp in het 
 donker zat. 

• Ze ineens een flitsend idee kreeg! 
• Ze haar ELEKTRISCHE FIETS uit de schuur pakte 
• ze de fiets midden in de woonkamer zette. 
• en ze de fietslamp aan deed! 
• Wij dit een super goed idee vinden! 

 
 
 
 

• Wist u dat u voor drie euro al mee kunt doen?  
• Mee kunt doen om Lieke haar levenswens te 

 ondersteunen?  
• Meer weten?  
• Kijk dan eens op haar site: www.LiekewilLeven.nl 

 
 

• Wist u dat deze Lieke niet in Annen woont  
• ze  een vriendinnetje is van onze kleinzoon Thomas 
• ik eventueel wel digitale flyers ter beschikking heb en ook informatiemateriaal omtrent Villa 

Joep,(www.villajoep.nl)  instituut voor neuroblastoom kinderkanker.  
• Hartelijk dank en met vriendelijke groet, Gerry Kriek – Jager Geerakkers 9, Annen 

  

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

 

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 

http://www.liekewilleven.nl/
http://www.villajoep.nl/
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ZATERDAG 2 FEBRUARI OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN 
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 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!  

 ZATERDAG 2 MAART OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 2 maart 9.15 uur m.m.v. ploeg Scheper  
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!  

WAT IS ER TE DOEN IN ONS DORPSHUIS? WWW.DORPSHUISANNEN.NL 
 
 
 
 

 
30 maart Theatervoorstelling 

De Wichter 
20:00 uur Theaterzaal Dorpshuis 

De traditionele afsluiter van het seizoen.  
Actrices van eigen bodem testen onze lachspieren. 

Toegangsprijs: Vrienden €2,50 /niet-Vrienden € 8,- p.p. 
 

9 maart Kaart- en sjoelavond 
19:30 uur in Ons Dorpshuis. 

Er wordt gespeeld om vele smakelijke prijzen. 
Hoofdspelregel:  gezelligheid is troef in een ontspannen sfeer. 

 
 
 
 
 

VRIJDAG 15 MAART VERKOOP VAN ORANJE SINAASAPPELS 
Vrijdag 15 maart zullen de Vrienden van Oranje voor het 2e jaar bij u langskomen voor de verkoop 

van oranje sinaasappels. 
Vanaf 17:00 uur tot uiterlijk 20:00 uur kunt u leerlingen van de Eshoek 
verwachten die u sinaasappels aanbieden voor €5,- per zak. 
Bent u al donateur? Anders kunt u dan direct van de mogelijkheid gebruik 
maken om donateur te worden. 
Met deze dosis vitamine C bent u in ieder geval in staat om super gezond en 
fit het knalfeest op 30 april bij te wonen! 

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. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=O8z7PbeXo8_VqM&tbnid=6bkD1ApdXwS-NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.krantvancoevorden.nl/nieuws/2101/schoonoord-toneelstuk-door-ellert-brammert/&ei=r7EnUa7bLfPa0QXx0oDoDA&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNF8mNm5bsBLin0BD22XSrWw8vmJ4w&ust=1361642268261501
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.annen-info/
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VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP DE 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/component/jevents/month.calendar/2013/02/28/8?Itemid=1
mailto:info@annen-info.nl


Pagina 8 van 8 

 
 
 


	Voorlichtingsavond voor starters op de woningmarkt
	Doel

	/ Uitnodiging
	Duurzame gezelligheidproeverij
	30 APRIL GEEN ORANJEONTBIJT!
	Dorpsgids
	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 bepaa...
	Open dag tennis club annen op tweede paasdag
	Sportnieuws
	/Wist u dat:
	Wist u datjes
	Zaterdag 2 februari oud ijzer en andere metalen ophalen
	Zaterdag 2 maart oud papier ophalen
	Wat is er te doen in ons Dorpshuis? www.dorpshuisannen.nl
	Vrijdag 15 maart verkoop van oranje sinaasappels
	Kalender
	Voor meer informatie kijk op de kalender
	Het Mededelingenblad komt rond de eerste van de maand uit

