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Het nieuwe bestuur van Ons Dorpshuis, van links naar rechts:  
Klaas Behling, Betsie Wijnholds, Jos van der Sijde, Anneke Greving en Andre Niewijk 
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Hallo Anneroelen, 
 
Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij per 1 juli jongstleden het nieuwe bestuur vormen van 
de Stichting Ons Dorpshuis. 
Alle leden zijn of waren betrokken bij een vereniging uit Annen. 
Wat ons bindt is de wens om Ons Dorpshuis een bruisend activiteitencentrum te laten zijn voor jong 
en oud, waar aansprekende sportieve en culturele evenementen plaatsvinden maar waar ook plaats is 
voor informeel contact onder het genot van een mooi aanbod aan dranken en gerechten in een 
gezellige sfeer. 
 
We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat wij bezig zijn met de afrondende gesprekken met een 
nieuwe pachter voor het Sportcafé. 
 
Daarnaast is ook het nieuwe culturele seizoen in kaart gebracht en dat ziet er weer heel veelbelovend 
uit. 
 
Uiteraard willen wij ook graag persoonlijk met u allen kennismaken en al dit mooie nieuws mondeling 
met u delen. 
Daarom hebben wij besloten om in het begin van het nieuwe seizoen een avond te organiseren voor 
alle betrokkenen en inwoners van Annen, uiteraard in ons eigen Dorpshuis. 
 
Op woensdag 13 september bent u van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen en 
samen met ons het glas te heffen op de gezamenlijke toekomst van de Sporthal, het 
Sportcafé en Ons Dorpshuis.  
 
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
 
Wij hopen u daar te mogen begroeten en wensen u voor nu een hele fijne vakantie! 
 
Namens het nieuwe bestuur: 
 
Jos van der Sijde (voorzitter) 
Klaas Behling (penningmeester) 
Betsy Wijnholds (secretaris) 
Anneke Greving (organisatie) 
André Niewijk (PR en communicatie) 
 

 

 

Commissie Dorpsbelangen bedankt Rabbe Vedder, Ype Tol, Harry Marissen en Klaas 
Behling voor hun geweldige inzet de afgelopen maanden.  

Deze mannen hebben heel wat uren van hun vrije tijd besteed om “Ons Dorpshuis”  
weer uit de zorgen te krijgen. Want Annen zonder Dorpshuis dat kan natuurlijk niet. 

 DUS MANNEN BEDANKT! 
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Commissie Dorpsbelangen biedt Zwembad de 
Borghoorns nieuwe klok aan. 

Zaterdag 15 juli werd met een receptie/reünie 
gevierd dat Zwembad de Borghoorns 50 jaar 
bestaat.  

Ype Tol bood een prachtig 
nieuwe klok aan namens de CD 
en daarmee namens iedereen 
uit Annen.  

Het zwembad is nu dus weer 
helemaal bij de tijd. 

 

 

Op de foto Patricia Dijkema (Zwembad) en Ype Tol (CD) 

 

 

 

 
 
GEZOCHT: STRAATARTIESTEN 
 
9 december organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen weer de Kerstfair. Hiervoor zijn we op zoek 
naar straatartiesten.  
Zijn er Anneroelen de het leuk vinden om hun kunsten te vertonen? Hierbij denken we aan een 
muzikant/zanger/acrobaat/sneltekenaar/cartoonist/ ballonnenkunstenaar/stelten 
loper/mimespeler/levend standbeeld/poppenspeler/danser/goochelaar enz. 
  
Wil je mee doen? Meld je dan aan via info@annen-info.nl  

 

mailto:info@annen-info.nl
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LET OP: OPGAVE VÓÓR 18 AUGUSTUS! 
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Zet vast in je agenda: 
 
 

 
 
Pedaal Vocaal 
 
Op 10 september aanstaande vindt Pedaal Vocaal plaats.  
Een  evenement waarin natuur, beweging en cultuur worden gecombineerd. Op vijf prachtige locaties 
in het Drentsche Aa gebied geven verschillende koren juweeltjes van optredens. 
Op de fiets kunt u een bezoek brengen aan de optredens, locaties zijn uiteraard ook per auto te 
bereiken. 
Stap op de fiets en geniet! http://www.pedaalvocaal.nl 
 
 
 

  
  

  

Groot gratis motorsportevenement in Drenthe trekt al jaren duizenden bezoekers.  
 
Zondag 17 september Queens Grass Grasbaanrace op de Brink in Annen. Aan de start: 
50 cc, 65 cc,85cc, 125cc jeugd, Follow-up, ST-1, en ST-2. Deze klassen strijden om de punten voor 
het Nederlands kampioenschap. Daarnaast wordt er gereden in de internationale zijspanklasse en de 
regioklasse. De training begint om 10.15 uur en de wedstrijden om 12.00 uur. Meer informatie: 
www.mcannen.nl   
 
 
 

http://www.pedaalvocaal.nl/
http://www.mcannen.nl/
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Marvel Open 2017 
 
Na acht succesvolle edities van het Marvel Open vindt dit jaar tussen maandag 4 en zondag 10 
september 2017 (incl. voorweekend van 2 & 3 september) voor het negende achtereenvolgende jaar 
het Marvel Open plaats op de tennisbanen van TC Annen! 
 
Gedurende deze week hoopt Tennisclub Annen weer meer dan 100 tennissers uit de gehele regio te 
mogen ontvangen aan de Kruisakkers in Annen en een gelijk aantal supporters om hun aan te 
moedigen! 
 
Ook dit jaar is Marvel Consultancy hoofdsponsor en daarmee naamdrager van het open tennistoernooi 
van TC Annen. Externe consultants bieden ondersteuning op het gebied van management, 
kwaliteitszorg, interim management en bedrijfsverbetering. MARVEL consultants zijn een 
sparringpartner voor innovatie en bedrijfsverbetering. MARVEL consultants zijn vakkundig, 
gemotiveerd en met inlevingsvermogen voor u, uw organisatie en uw doelen of problematiek (kijk op 
www.marvel.nl voor meer informatie). 
 
Gedurende de week zal er worden gestreden in het Heren Enkel, Heren Dubbel, Dames Enkel, Dames 
Dubbel en Gemengd Dubbel in de speelsterktes 4, 5, 6, 7 & 8!  
De minimumleeftijd voor deelname aan dit open toernooi is 20 jaar. 
 
Uiteraard hoopt TC Annen op een groot deelnemersveld en hoopt dat ook jij je hiervoor zal 
inschrijven! Dit kan via: 
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1B07DF09-E253-427A-AF60-3EF3576ABEC8  
 

Schrijf je uiterlijk 20 augustus in! 
 

 
Om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen van het Marvel Open 2017 kun je 
ons volgen op Facebook 
(www.facebook.com/marvel.annenopen) en 
Twitter (@MarvelOpen2017)! 
 
Mocht je verder toch nog vragen hebben kun je 
ook een e-mail sturen naar de Toernooi 
Commissie Marvel Open 2017 via 
marvelopen@gmail.com  
 
 
 
 

We hopen je tussen maandag 4 en zondag 10 september te mogen verwelkomen op de 
tennisbannen van TC Annen als deelnemer of supporter! 
 

http://www.marvel.nl/
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1B07DF09-E253-427A-AF60-3EF3576ABEC8
http://www.facebook.com/marvel.annenopen
mailto:marvelopen@gmail.com
http://www.tc-annen.nl/
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GEZOCHT: “FILMSTERREN!” 
  
Impuls Welzijn Aa en Hunze en Updiggin’ nodigen inwoners van de gemeente Aa en Hunze en 
omgeving uit om samen een korte voorstelling te maken. Deze voorstelling zal vrijdag 24 en zaterdag 
25 november 2017 te zien zijn voorafgaand aan het cross-over rockconcert Updiggin’. Op donderdag 
14 september 2017 is een informatie bijeenkomst in het multifunctioneel centrum De Badde in 
Annerveenschekanaal voor geïnteresseerden.  
  
Het initiatief tot dit project komt van de muzikale vertelling Updiggin’. Een voorstelling die zich 
afspeelt in Afrika en gaat over het overbruggen van tegenstellingen tussen mensen. “Overal waar 
Updiggin’ speelt, vragen we aan bewoners om een eigen voorstelling te maken en te spelen. Hoe 
diverser de samenstelling van de lokale groep spelers, qua leeftijd, afkomst, cultuur en 
kunstbeoefening, hoe verrassender het resultaat. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet of laat zien, 
met dat wat hij/zij al kan.”, aldus artistiek leider Anne van Slageren.  
Zowel in hun eigen voorstelling, als met dit initiatief tot een lokaal gastprogramma, wil Updiggin’ een 
boodschap verspreiden van verbinding en gelijkwaardigheid. 
 
Verbinding in Annerveenschekanaal 
In de gemeente Aa en Hunze focust Updiggin’ zich op de verbinding tussen inwoners van de 
gemeente en omgeving. “Laten we naar elkaars verhalen luisteren, elkaar leren kennen. Met kunsten 
kan dat heel goed, want dan leren we elkaar van een andere kant kennen”, aldus de artistiek leider 
van Updiggin’. 
 
Een voorstelling maken in acht weken 
In acht avonden (acht weken) maakt Frank Odijk samen met lokaal talent een voorstelling van 20 tot 
30 minuten. Updiggin’ voerde het concept met lokale voorstelling al in het najaar 2016 met succes uit 
op verschillende plaatsen in de provincie Groningen en toert dit jaar door de provincie Drenthe. 
Waaronder dus ook in Annerveenschekanaal, met een uitvoering in MFC De Badde. De voorstellingen 
staan gepland voor vrijdag 24 en zaterdag 25 november. 
 
Doe je mee? 
Doe je aan dans? Maak je muziek? Zing je? Acteer je? Maak je beeld? Of iets anders? Lijkt het je leuk 
om twee keer op te treden in het voorprogramma bij een professionele theatervoorstelling? Meld je 
dan aan voor het lokale programma bij Updiggin’ Aa en Hunze. Deelname is gratis. 
 
Repetities en eerste bijeenkomst 
De repetities starten op donderdag 21 september en vinden elke donderdagavond van 19.00 tot 
21.30 uur plaats in MFC De Badde. Op donderdag 14 september 2017, vanaf 19.00 tot 20.00 vindt in 
MFC De Badde een informatiebijeenkomst plaats over het project, waarbij alle geïnteresseerden van 
harte welkom zijn. 
 
Meld je aan 
Wil je je opgeven voor dit project, wil je je aanmelden voor 
deze bijeenkomst of heb je een vraag? Neem dan contact 
op met de programma-coördinator, Colinda Feijth-Gerrits: 
colindagerrits@hotmail.com / 06 – 29 137 200. Informatie 
over Updiggin’ is te vinden op de website 
www.solaceiguess.com en social media (zie de links op de 
website). 
 
 

mailto:colindagerrits@hotmail.com
http://www.solaceiguess.com/
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“Het Holthuys op pad met Harleydag Annen”. 
 
Hieronder staat een berichtje van facebook, van Evalien Krans, een van de initiatiefnemers van de 
Harleydag Annen. Evalien ging samen met “de Anner Huisfotograaf Jaap Menses” op pad. 
(www.anneroel.nl) 
 
 
Vandaag met de bewoners van het Holthuys in Annen op reis geweest, met de bus naar Midwolde en 
daar op de boot voor een prachtige tocht door het gebied van de Blauwe stad. 
Koffie, koek, een drankje en prachtig weer, wat wil een mens nog meer  
Het in- en uitladen ging "vlot" met de hulp van de vrijwilligers en personeel van het Holthuys, met 
alle rollators was het even passen en meten onder in de bus. 
 
De bus van VV Annen ruikt nu wel lekker naar 4711 dus dat zit wel goed  

De mensen hebben genoten van een prachtige middag, en daar deden we het voor! 

Met dank aan Stichting Harleydag die dit alles mogelijk heeft gemaakt dank zij uw oud ijzer!!! (Dus 
blijf vooral uw oud ijzer doneren aan de stichting, het komt de oudere inwoners ten goede) 

 
Ook dank aan de vrijwilligers, personeel Holthuys,  VV Annen voor de bus, Fam. Boers voor het ijs, de 
vriendenbus van Lentis en wie ik vergeet (ben ook maar een mens). 

 

 

http://www.anneroel.nl/
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Gevraagd: vrijwilliger (m/v) voor de uitleen 
Voor de maandag- en donderdagmiddag zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die ons kan helpen 
bij de uitleen. 
Wat ga je doen: 
. Bezoekers en leners te woord staan en helpen 
. Materialen verwerken en opruimen 
. Reserveringen klaarmaken 
. Meedenken en helpen met activiteiten 
. En natuurlijk de Bibliotheek mooi en gezellig houden! 
 
Ben jij goed in één of meer van bovenstaande dingen? En ben je regelmatig beschikbaar? Meld je dan 
aan bij een van onze medewerkers. 
Je kunt ook mailen naar: info@bibliotheekannen.nl of bellen: 088-0128295 
 
Digitaal Café 
Vanaf 4 september start in de Bibliotheek het Digitaal Café; een gratis digitaal spreekuur voor leden 
én niet leden van de Bibliotheek. 
Een deskundige medewerker beantwoordt alle vragen over het gebruik van de computer, laptop, 
tablet, printer, e-reader en smartphone. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de 
Bibliotheek, zoals het downloaden van e-books en het gebruik van de website.  
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur. 

 

Digisterker: werken met de e-overheid 
Je kunt nu leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals die van de 
gemeente, mijn overheid, UWV, Sociale Verzekeringsbank. De cursus Werken met de e-overheid helpt 
je op weg. 
De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om 
werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle communicatie met de 
overheid via internet. Door het volgen van deze cursus kom je goed beslagen ten ijs. 
 
Inhoud cursus Werken met de e-overheid 
Tijdens vier bijeenkomsten leer je: 
.  DigiD aanvragen en gebruiken 
.  Zoeken en vinden van overheidsinformatie 
.  Aanvragen van overheidsinformatie 
.  Gebruik van overheidsinformatie 
.  Mijn omgevingen 
.  Regelhulp 

mailto:info@bibliotheekannen.nl


Pagina 11 van 13      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 8  augustus  2017 
 

 
De cursus wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 6 personen. 
Deelname aan de cursus is gratis. Aan het begin van de cursus ontvang je een uitgebreid cursusboek 
waarin je alles rustig kunt nalezen. 
N.B. Voor deze cursus heb je basisvaardigheden op de computer nodig. Neem als het kan je eigen 
laptop mee (geen tablet of iPad!). 
 
Bibliotheek Annen: dinsdagmorgen 19, 26 september en 3, 10 oktober 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
 
Inschrijven 
Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website van Bibliotheek Annen. Je kunt alleen deelnemen 
aan de cursus als je inwoner bent van de gemeente Aa en Hunze. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 

Om vast in je agenda te zetten:  
 
 
Zaterdag 9 september, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
 

 
Met medewerking van ploeg GEEL Papier graag goed 
gebundeld langs de weg plaatsen.  Het oude papier wordt 
opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van 
de Sport- en Spelweek ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het 
dorp, dus alle beetjes helpen! 
 
Zelf wegbrengen mag ook.  
Je kan zelf in de papier container gooien. 
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad 
in en niet naast gooit. 
Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt!  
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, 
Spijkerboorsdijk) 
 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://sites.google.com/site/clwgroep3/2-sorteren-hoe-doe-je-het-correct/papier-en-karton/papier en karton.PNG?attredirects=0
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Zaterdag 2 september oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 
 

Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de 
Harleyclub Annen, dan kan je ons bellen of mailen en wij 
komen het graag bij je weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 
10.00 uur en anders in overleg.  
Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden 
naar de aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen, je hoeft 
dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt 
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten 

goede komen van de ouderen in Annen ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a 
Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen  K.v.K. 01131241  ING bank: NL21 INGB 065 355 7027 
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen  
 
 
Activiteiten Stichting Harleydag Annen 2017: 
 
- Zaterdagmiddag 2 september:  BBQ middag bij Holthuys met muziek (voor alle 65+ers uit Annen)  
- Zaterdagmiddag 4 november:  Fotoshoot in het Holthuys  

(voor alle 65+ers uit Annen + hun (klein)kinderen) 
- Zaterdagavond 16 december:  Muziekale avond in het Holthuys m.m.v. Wim en Miranda  

(voor alle 65+ers uit Annen)  
- Zaterdag 3 februari 2018:  Quiz in het Holthuys (voor alle 65+ers uit Annen) 
 

 
 
Raboconcours 
9 september. Meer info: www.brinkruiters.nl  
 
 
 
 
 
 
 

 
Najaars en Pompoenenmarkt 

 
30 september. Meer info: www.tuinwinkelklinkers.nl  
 
 
 
 
 
 

 
                               
Annen Brinkmarkten 

 
De Brinkmarkten zijn vrij van entree, de openingstijden van de markt zijn elke 
editie van 10.00 – 17.00 uur. 
Voor overige info / agenda / wijzigingen /aanmelden kijk op www.marktbezoeken.nl 
Data Brinkmarkten 2017: 13 augustus -3 september  
 
 
 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
http://www.brinkruiters.nl/
http://www.tuinwinkelklinkers.nl/
http://www.marktbezoeken.nl/
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Gewijzigde openingstijden van “de Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
 

Elke maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur bent u van harte welkom voor een gratis kopje koffie of thee en een 
gezellig praatje met dorpsgenoten. Er is ook de mogelijkheid om een spelletje 
te doen of creatief bezig te zijn. Aan de inloop zijn verder geen kosten 
verbonden.  
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys  (06-12194434)bereikbaar op 
maandag en dinsdag. 

 
 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorpshuisannen.nl/

