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Jaargang 4                                    oktober 2013                           

  

STARTERSWONINGEN IN ANNEN? 
Het spijt ons te moeten melden dat het proces rondom “Starterswoningen in 
Annen” stroef verloopt. Commissie Dorpsbelangen Annen wacht op de 
ontwikkeling van een plan dat momenteel wordt opgesteld. Dit zou er volgens 
afspraak al lang moeten liggen maar door omstandigheden nog op zich laat 
wachten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit zo spoedig mogelijk 
weten (via de website). 

 
 

COMMISSIE DORPSBELANGEN OP FACEBOOK 
Ook de CD gaat met de tijd mee, daarom zijn we binnenkort ook op 
facebook te vinden! 
 
 
 

LEZING OP 23 OKTOBER 2013 DOOR BERNHARD HANSKAMP IN ONS DORPSHUIS  
De historische vereniging Annen organiseert voor alle 
belangstellenden een lezing op woensdagavond 23 oktober om 20.00 
uur in het Dorpshuis te Annen. Het onderwerp is Bewogen Ruimte, 
een lezing over de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe.  
 
In Bewogen Ruimte beschrijft Bernhard Hanskamp op heldere en 
begrijpelijke wijze de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe van 1942 
tot 1970. Een periode die met recht ‘bewogen’ genoemd kan worden. 
Waarom ziet Drenthe eruit zoals het eruit ziet? Hij schetst een 
nauwkeurig beeld tussen ontwikkelingen die de provincie heeft 
doorgemaakt, de personen die hierin een belangrijke rol hebben 
gespeeld en de planologische afwegingen die zij gemaakt hebben. 
Hanskamp wil niet alleen het verleden vast leggen voor het te laat is, 
hij hoopt tevens een kompas te kunnen bieden voor de toekomst. Van het verleden valt immers veel 
te leren. 
Ook zal Bernhard Hanskamp ingaan op specifieke ontwikkelingen binnen de regio rondom Annen. 
 
De lezing begint om 20.00 uur in Ons Dorpshuis en de toegang is gratis. 

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

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 
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Zet de datum vast op de kalender, 7 december: 
 

 
 
Zaterdag 7 December organiseert Commissie Dorpsbelangen weer de Kerstfair in Dickensstijl.  
Dit jaar zal de Kerstfair op de Brink gehouden worden, van 16.00 uur tot 20.00 uur  
 
Voor ondernemers, verenigingen en overige belangstellenden is dit een mogelijkheid om hun 
product(en) te promoten en/of te verkopen. Commissie Dorpsbelangen biedt hen meerdere 
mogelijkheden voor het huren van een “Kerstkraam” aan. 
 
Heeft u belangstelling om een kraam te huren en wilt  hierover meer informatie mail dan naar: 
info@annen-info.nl  
 
De Kerstfaircommissie hoort graag voor 16 oktober of u mee wilt doen aan de fair. 
  

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 

mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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NAJAARS- EN POMPOENENFAIR  
 Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober organiseert Tuinwinkel Klinkers de 5e editie van de Najaars- en 

Pompoenenmarkt.  
De markt wordt gehouden op zaterdag van 09.30 - 17.00 uur en op 
zondag van 10.30 tot 17.00 uur.  
 
Tijdens de markt zal er voor groot en klein leuke activiteiten zijn o.a. 
luchtkussen, op zondag een roofvogelshow en beide dagen een 
pompoenkunstenaar. Tevens is er een gezellig terras waar u kunt 
genieten van een kop koffie. 
 

Naast de producten van Tuinwinkel Klinkers waaronder natuurlijk Pompoenen en Kalebassen en 
diverse creaties hiermee, zijn er diverse kramen met een grote diversiteit aan producten zoals o.a. 
kransen, bloemdecoraties, brocante, wol producten, woonaccessoires, sieraden, streekproducten en 
tuindecoratie. 

KUNSTEVENEMENT IN PAVILJOEN BREELAND 
Van 1 t/m 10 november exposeren een 18 toonaangevende kunstenaars werk in verschillende 
disciplines met als thema ‘IJstijden, zichtbaar in het landschap’. 
Met o.a. Reinder Homan, Siemen Dijkstra, Gineke Zikken, Joanna 
Quispel, Marcel Duran en vele anderen.  
Vooruitlopend op en naar aanleiding van de erkenning van De 
Hondsrug als het eerste Geopark van Nederland heeft  
initiatiefnemer Piet Steenbergen de kunstenaars uitgenodigd om 
elf hotspots uit dit prachtig geologisch gebied te gaan 
vereeuwigen. Deze Hotspots zijn: 

1. De Duunsche Landen bij Annen 
2. Kymmelsberg te Schipborg 
3. Balloërveld 
4. Drouwenerzand 
5. Buunerbult 
6. Buinerveld 
7. Leewal bij Exloo 
8. Hunzebos bij Exloo 
9. Noordbargerbos bij Emmen 
10.  Oosterbos bij Nieuw Dordrecht 

11.  Bargerveen. 
 
De opening is op vrijdag 1 november om 17.00 uur. Dagelijks geopend van 11.00 uur – 17.00 uur. 
Voor het volledige programma kun je kijken op de kalender van www.annen-info.nl 

WARM-WELKOM-WEEKEND  
Op initiatief van Marinette Boersma van Bed and 

Breakfast krijgen zes gezinnen deze 
winter een warm-welkom-weekend 
aangeboden.  

 
Veel enthousiaste ondernemers hebben al toegezegd iets 
extra’s voor de gezinnen te doen: o.a. Pizzeria Di Luca, 
Slagerij Willem Aling, Bakkerij Pots, Groenteboer Jan 
Martens, Slijterij de Mitra, Joost Schippers van de COOP, 
Bloemenwinkel bloemig Kado 
 

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/
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DANSEN IS AL BEWEGEND JONG BLIJVEN 
De dansgroep “De Oudere Jeugd” bestaat in 2014, 40 jaar.  
De groep bestaat uit dames en soms ook heren van boven de 50 die 
graag dansen en bewegen op muziek. 
 
Wat begonnen is als een volksdansgroep is nu doorgegroeid tot een 
country line-dans groep met nog een beetje werelddans. 
Country line is (meestal) in een rij dansen, dus los. Er zijn in de Country 
ook partnerdansen, die dus met z’n tweeën worden gedaan. 
 
Wegens verloop kunnen we weer wat nieuwe mensen plaatsen, dus hier 
is uw kans !!    

 
Belangstellenden zijn van harte welkom om met ons mee te doen, gezellig samen bewegen op leuke 
muziek. De eerste lessen zijn GRATIS en je hoeft niet perse een partner mee te nemen (al mag dat 
natuurlijk wel). 
We dansen op woensdag in Ons Dorpshuis te Annen tussen 14.00 en 15.30 uur.  

 
U bent van HARTE WELKOM 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Truus de Jong tel 0592-271500.  
 
 
 

 
 
 
 

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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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. 
 
Bij deze willen we mededelen dat er een 
Anneroel is geboren! 

 
Naam van onze kleinzoon is;  
Quinten Johnatan Jeremy Wijnveldt. 
 
Zijn roepnaam is Quinten. 
5 september is hij om 3:14 geboren. 
2455 gram en 46 cm lang. 
 
De trotse moeder is Romy Wijnveldt. 
 
John en Gea Wijnveldt 
Johan Kuiper en Theresia Wieland 
 
 

WIST U DAT: 

Combine raceteam “de Mannen van Annen”, Nederlands kampioen 2013 zijn geworden?  

Het is gelukt, de titel is weer in Annen. Na 
een topseizoen was er een waardige afsluiting 
in Emmeloord. Er is een schitterende 
prestatie geleverd door het combine race 
team, door met een volledig nieuw gebouwde 
machine de Nederlandse titel te veroveren.  

De traditionele afsluiting van het combineseizoen, zal gaan plaatsvinden op zaterdag 5 oktober 
m.m.v. Duckweed. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te 
vieren. 
De locatie zal zoals vanouds clubcafe de Anner Oele zijn.  
Aanvang van de avond is 20:30 uur meer info www.mannenvanannen.nl  

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. 
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.mannenvanannen.nl/
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WIST U DAT:  

• De loopactie voor Haal Buiten Binnen (de binnentuin van het 
Martini Ziekenhuis) 812 euro heeft opgebracht.  

• Bianca Klinkhamer  haar verwachtingen volledig overtroffen zijn!  
• Ze een ieder bedankt voor de gulle donaties! 

 

 

WIST U DAT:  

• Duizenden bezoekers kwamen kijken bij de 
Queens Grass grasbaan race. 

• De eindstanden en foto’s van deze dag kan je 
nakijken op www.mcannen.nl  

WIST U DAT: 

Hoe herken je een HERSENINFARCT (GEEN GRAP)  

P.L.A.T. 

Een voorbeeld: tijdens het schaatsen struikelde een vrouw en viel. Ze verzekerde iedereen dat ze 
zich niet bezeerd had en wees medische hulp van de hand. Volgens eigen zeggen was ze gestruikeld 
over een hobbeltje op het ijs.  
 
Ze hebben haar een beetje gefatsoeneerd en een weer omhoog geholpen. Hoewel ze een beetje 
ontdaan was heeft ze zichzelf goed geamuseerd de rest van de middag.  
 
De man van Jane echter belde na het schaatsen iedereen met de mededeling dat zijn vrouw naar 
het ziekenhuis was gebracht. Om 06.00 uur stierf Jane.  
 
Ze had een herseninfarct gehad tijdens het schaatsen. Als zij geweten hadden wat de signalen van 
een infarct zijn, zou Jane misschien vandaag nog bij ons zijn geweest. Sommigen sterven echter 
niet, maar worden invalide; hulpeloos en hopeloos.  
 
Neem even één minuut om het onderstaande tot je te nemen?  
 
Een neuroloog zegt dat als een slachtoffer van een beroerte binnen 3 uur bij hem is dat hij de 
effecten van een attack volledig ongedaan kan maken.  
 
Volgens hem is de truc om de signalen te herkennen en vast te stellen en dan de patiënt binnen 3 
uur de nodige zorg te laten ontvangen.  
 
Soms is het moeilijk om te zien dat het om een hersenaandoening gaat. Helaas, het resultaat is een 
ramp. Het slachtoffer kan ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders niet in 
staat zijn om de symptomen te herkennen.  
 
Lees dit en leer het van buiten!!  
 
Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten te geven:  
 
P : Praten; laat de persoon een simpele zin uitspreken  
L : Lachen; Vraag het slachtoffer te lachen  
A : Armen omhoog; laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken  
T : Tong; vraag om de tong uit te steken.  
 
Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrachten bel dan onmiddellijk 112 en beschrijf de 
symptomen aan de telefonist(e). 

http://www.mcannen.nl/
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ZATERDAG 12 OKTOBER PAPIER OPHALEN 
Vanaf 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!  
 
Heeft u de ophaal ploeg gemist en geen ruimte 
voor opslag tot de volgende oud papieractie dan 
kunt u dat ook zelf in de oud papier container 
doen.  
(Deze staat op de Spijkersboorsdijk naast de 
brandweer kazerne). 
Er zijn enkele spelregels voor het gebruik van de container opgesteld. 
Deze staan bij de container en naast dit bericht. 
We rekenen er op dat u de container netjes achterlaat. 

ZATERDAG  12 OKTOBER 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! 

ZATERDAG 19 OKTOBER 20:00 UUR ONS DORPSHUIS  
Valse Wichter, wie zijn dat? Ans Koster, Ria Moorlag, 
Olga Schoonheim en Marlie Wabeke: vier zingende 
vrouwen met een voorstelling die klinkt als een klok!  
 
Zij bewegen zich op de grens tussen zang en 
muziektheater. Hun basis is de klassieke muziek, het 

accent ligt op lichte muziek, luisterliedjes en cabaret.  
 
De Wichter willen niets liever dan het publiek èn zichzelf een plezierige avond of middag bezorgen. 
http://www.valsewichter.nl     
 
Meer info: www.dorpshuisannen.nl  
 
 
 
 
 
 

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.valsewichter.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.annen-info/
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Voor meer informatie over bovenstaande kijk op: 
 

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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