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He, jij daar!
Wat mis jij in Annen?
Commissie Dorpsbelangen wil het graag weten
17 maart in de kantine v/d voetbal vereniging

12 t/m 14 jaar: 19.00 - 20.15 uur
15 t/m 20 jaar: 20.30 - 22.00 uur

Mobiele telefoon = verplicht
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Jeugd van Annen laat je horen!
Tijdens de jaarvergadering van de CD in 2016 was er veel jeugd aanwezig. Naar aanleiding van deze
vergadering heeft de CD een subcommissie jeugdzaken gevormd. Als CD willen wij nu graag van jullie
horen wat jij belangrijk vindt voor de leefbaarheid van Annen. Is alles perfect of mis je bepaalde
faciliteiten? Wat gaat goed? Wat kan beter? Heb je ideeën om Annen ook voor de jeugd aantrekkelijk
te houden? Grijp nu je kans en laat je stem horen.
Kom 17 maart naar de kantine van de voetbal vereniging en vergeet vooral je telefoon niet mee te
nemen! Jeugd 12 t/m 14 jaar: 19.00 - 20.15 uur. Jeugd 15 t/m 20 jaar: 20.30 - 22.00 uur.

Jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen.

Foto: Roland Kregel

De jaarvergadering werd goed bezocht. Nadat de CD verteld had wat ze afgelopen jaar zoal gedaan
hebben werden er 2 discussie punten aangedragen. Hier werd met elkaar over van gedachte
gewisseld.
1. Vanwege het besluit van de CD om geen Brinkfestijn meer te organiseren en het wegvallen van
een paar andere activiteiten (Harleydag, Rock op Brink, 8 van Annen), leeft bij de CD de vraag of
er vanuit het dorp behoefte is aan nieuwe activiteiten.
 De modeshow van het Brinkfestijn werd goed bezocht. Wellicht kan dat op een ander moment
georganiseerd worden?
 Als een vereniging iets wil organiseren kan de CD wellicht ondersteunen?
 Een gezamenlijk groot vuurwerk is geopperd in de jaarvergadering van 2015. Wat is daarover
besloten? Er is door de CD gesproken met jeugd hierover. Als consumenten vuurwerk
verboden wordt, dan is een groot gezamenlijk vuurwerk een optie. De commissie jeugdzaken
gaat activiteiten rond oud en nieuw opnieuw bespreken met de jeugd van Annen.
2. Op 11 maart is er weer Annen Doet. Zijn er nog klussen die op deze dag gedaan kunnen worden?
 Het dierenparkje levert zoals elk jaar nog een leuke klus aan.
 Langs de Wepel groeien de struiken over de stoep waardoor er weinig ruimte is. Dit is op
gemeentegrond maar de heggen zijn van de bewoners. Is dit een klus voor Annen Doet? In
eerste instantie is iedereen natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn eigen
heg. Een ander mag hier geen hinder van hebben.
Als de bewoners er zelf niet toe in staat zijn, en geen hulp kunnen vinden om dit te te doen, is
het misschien een optie om deze heggen te snoeien, uiteraard in overleg met de betreffende
bewoners. Dit kan alleen als er voldoende hulp is op de Annen Doet dag.
 De speeltuinen kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Besproken is dat er in het
mededelingenblad een oproep gedaan wordt om te inventariseren bij wie je voor iedere
speeltuin moet zijn als er iets stuk is of als er onderhoud nodig is. Misschien kunnen ze hulp
gebruiken?
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Geen S&S bulletin meer?
Wie wil de Sport & Spel pers worden in 2017?
Tot nog toe is het nog niet gelukt om Anneroelen te
vinden die het bulletin willen verzorgen dit jaar.
Wat wordt er van de pers verwacht? Een paar regels verslag van elk Sport & Spel onderdeel.
Het verzamelen /schrijven van “Wist u datjes”. Het programma bekend maken. Alle tekst lekker
leesbaar op een dubbelzijdig A4tje maken. Zorgen dat alles, elke dag op tijd klaar is om naar de
drukker te gaan.
Wat krijg je er voor terug? Veel waardering uit het dorp, want iedereen is blij dat het bulletin weer
elke dag “ op de mat valt”. Iedereen kijkt er dus naar uit en leest het bulletin. Er wordt over
gesproken. Je bent heel erg betrokken bij de week, je hoort bij elk onderdeel van de week, je hebt
intensief contact met de ploegen, deelnemers enz.
Wat werkt goed? Het handigste is om met meerdere personen de pers te vormen. Ten minste 2
personen, maar meer mag natuurlijk ook!
Wie wil (willen)de taak van de sport & spel pers op zich nemen?
Meer info, mail naar info@annen-info.nl
Sport & Spel programma is bekend! Voor meer info ga naar: www.sportenspelweek.nl
Sport & Spel kiest kleur.
De Sport en Spelweek commissie heeft besloten om met ingang van
2017 de 6 ploegen te noemen naar hun wel bekende kleur i.p.v. de
ploegleidersnaam. Dus vanaf nu heten de ploegen:
Ploeg Rood, Ploeg Oranje, Ploeg Roze, Ploeg Geel, Ploeg Groen en
Ploeg Blauw.

Wel of geen glasvezel…..
Nog enkele weken en Annen weet hoe er gedacht wordt over glasvezel. Tenminste, als de laatste
488 adressen ook hun ja of nee laten horen. Van ruim 1000 adressen hebben wij een reactie
mogen ontvangen, dankzij de geweldige inzet van onze ambassadeurs. Van deze 1000 adressen
zijn er 772 vóór glasvezel. Een geweldig resultaat! Mede hierdoor willen wij de rest van Annen
vragen solidair te zijn om in ieder geval het formulier in te vullen. En het liefst met “ja, ik ben voor
een toekomstbestendige internetverbinding in Annen”. Uw ja kan de doorslag geven om verder te
gaan. Inmiddels heeft Stichting Glasvezel Annen een gebiedsanalyse laten maken van het gehele
postcodegebied van Annen. Op grond hiervan kan er berekend worden of glasvezel in Annen
financieel haalbaar is. In ieder geval zullen er nog een aantal ja-stemmers bij moeten komen! Doe
dit voor uzelf en voor Annen. Een leefbaar dorp voor u, maar ook voor uw kinderen en
kleinkinderen. Voor hen zal thuis steeds vaker een verlengstuk zijn van onderwijs, werk en zorg.
Laat Annen geen witte vlek worden in de rest van Drenthe…… Ja zeggen kan tot 31 maart. Laat
Annen niet zitten en kies voor glasvezel.
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Het formulier kan gedeponeerd worden in de glasvezelbus bij Coöp.
Of u vult het digitaal in via onze website www.glasvezelannen.nl
Zoek je meer informatie over het Glasvezel project in Annen ?
www.glasvezelannen.nl of www.annen-info.nl/glasvezel
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2016
Aan de inwoners van Annen, STEM OP ONS!
Trots kunnen we u melden dat we door de Drentse Historische
Vereniging zijn genomineerd voor de jaarlijks uit te geven DHV-prijs.
Wij hebben deze nominatie te danken aan alle activiteiten die de
vereniging georganiseerd heeft rondom de herdenking van Roelof
Schuiling.
De Drentse Historische Vereniging maakt medio maart bekend wie de
DHV-prijs 2016 wint.
Er is ook een publieksprijs te winnen en daar hebben we u natuurlijk bij
nodig.
U kunt stemmen om aan te geven dat u het met de nominatie eens
bent en daarom de vereniging in aanmerking komt voor de DHV-prijs
(publieksprijs).
Om direct uw stem uit te brengen gaat u naar;
drentsehistorischevereniging.nl/dhv-prijs/publieksprijs
Stemmen kan t/m 11 maart maar waarom zou u wachten?
Meer informatie over deze prijs kunt u vinden op onze (vernieuwde) website, annentoen.nl/
Alvast onze dank en met vriendelijke groet,
Historische Vereniging Annen
namens het bestuur, Jan Paagman

Ondernemersvereniging Anno organiseert zondag 9 april een Lente Familie Fair.
Vele bedrijven uit Annen en omgeving promoten op de
Lente Familie Fair hun bedrijf door middel van verkoop,
proeverijen, demonstraties noem maar op! Als ondernemers
onder elkaar kunnen we elkaar immers alleen maar
versterken!
Dit wordt een gezellige middag voor jong en oud! Er is
muziek, lekker eten en drinken en vertier voor de kinderen.
Dit evenement wordt gehouden in het oude pand van Barth
Fidder (zwembaden) aan de Zuidlaarderweg.
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OPROEP: Biljartvereniging A en O (Annen en Omstreken) zoekt nieuwe leden.
De meeste leden van de biljartvereniging A en O spelen in
competitieverband tegen diverse clubs in de regio Groningen/ Noord
Drenthe. Ook zijn de leden actief op individueel niveau voor
persoonlijke kampioenschappen. Dit alles georganiseerd door de
nationale bond KNBB.
Op donderdagavond spelen de biljarters van A en O bij café d
Anneroele onderlinge wedstrijden tegen elkaar, de zogenaamde
clubavond. Voor deze clubavond zijn we als club op zoek naar nieuwe
leden die graag wekelijks een partijtje willen biljarten. Lid worden van
de KNBB is niet noodzakelijk om op de donderdagavond te biljarten.
Mocht je nieuwsgierig zijn en meer willen weten kom eens een keer kijken op donderdagavond bij
café d Anneroele. Vanaf half 8 zijn we aanwezig.
Voor meer informatie mag je ook bellen met Annie Hadderingh 06-29079885
Eitje kopen?

Wij , de jeugd van de tennis club Annen gaan op 7 april langs de deur om
eieren te verkopen. We starten om 17.00 uur.

Wist u dat:
- Commissie Dorpsbelangen graag in contact wil komen met
de beheerders van de speeltuintjes in Annen.
(zie ook stukje over de jaarvergadering)
Geef a.u.b. je naam, contact gegevens even door via
info@annen-info.nl
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Wist u dat:
Sandra en Ype Tol met uw steun op 1 juni de Alp D’ HuZes gaan bedwingen?
Bestel kaarten voor het Benefiet Concert bij Ype, zie onderstaande poster voor meer informatie.
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp?
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender.

Zaterdag 11 maart vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl
Zaterdag 11 maart vanaf 09.00 uur oud papier ophalen met medewerking
van ploeg BLAUW. Papier 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, dus alle beetjes helpen!
Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen mag ook.
Dit is makkelijker geworden. Je kan het er zelf zo in gooien, het hoeft dus niet meer gestapeld te
worden. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit en alleen
oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt!
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk)
Zaterdag 4 maart 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

Boekenweek: Verboden vruchten, workshop
Workshop Creatief Schrijven voor volwassenen, verzorgd door Inter4u.
In Annen: maandagavond 20 en 27 maart, van 20.00 – 21.30
Kosten: 10 euro (Bibliotheekleden 8 euro)
Opgave: vooraf aan de balie van de Bibliotheek of via info@bibliotheekannen.nl
Kruisakkers 34a • 9468 BJ Annen 088 012 8295
info@BibliotheekAnnen.nl www.bibliotheekannen.nl
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Creatieve Inloopochtend in het ’t Holthuys
Elke eerste maandag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur voor een kopje
koffie, thee, praatje, gezelligheid en als je wilt creatief bezig zijn. Waar? In
de ruimte bij de achteringang van ’t Holthuys.

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

Maandag 13 maart 09.30- 11.30 uur
Koffie-ochtend
Inloop, geen entree, de koffie is gratis
Zaterdag 18 maart 19.30 -23.00 uur
Sjoelen en klaverjassen
Inleggeld € 5,00 er wordt gespeeld om lekkere vleesprijzen
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Woensdagmiddag 22 maart: Hilbert Geerling // Nico met z’n kliko
Nu eens niet op een zaterdagavond, maar een
woensdagmiddag. Een programma waarmee we (groot)
ouders met hun (klein) kinderen kennis willen laten maken
met Ons Dorpshuis.
MAG IK ME EFFE INDOCTRINEERE? MIJN NAAM IS NICO….
EN DAT IS M’N KLIKO!
5-voudig Nederlands kampioen goochelen, winnaar van de
originaliteitsprijs en onderscheiden met de “Gouden NMU
speld” Hilbert Geerling is specialist in voorstellingen voor
kinderen en dat is niet zo verbazend als je weet dat hij een
voormalig leraar is.
“Werken met kinderen is mijn passie en dat is te zien als ik op het toneel sta. “
Nico struint graag rond om te zien of er nog wat rommel te vinden is die hij zou kunnen gebruiken.
Bij afvalverwerkingsbedrijven… Bij milieuactiviteiten… Op scholen of bibliotheken… Hij is zelfs
gesignaleerd in koninklijk gezelschap!
Nico ergert zich mateloos aan mensen die alles zomaar weggooien zonder te bedenken wat je
allemaal nog voor moois met dat afval zou kunnen doen (“Riesaikele heet dat!”) Met zijn kliko vol
rommel (“Mot u dat blikkie kwijt? Gooi hier maar in hoor…”) vermaakt hij iedereen om zich heen.
Soms een grote groep mensen tegelijk, maar ook regelmatig individueel.
De ene goocheltruc na de andere komt voorbij, waarbij Nico probeert de kinderen en (groot)ouders
ook nog een beetje op te voeden op afvalgebied.
Toegangsprijs kind plus (groot) ouder € 7,50
Vrienden vanzelfsprekend € 2,50 + (klein) kind gratis

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten
bijvoorbeeld:
Vrijdag 10 maart Eetbare wilde planten langs de Hunze
De natuur komt weer tot leven, om binnen enkele weken een zee van groen te vormen. Waaronder
ook veel eetbare wilde planten. Ze staan in de berm, het veld of je achtertuin en je kunt er
heerlijke gerechten mee maken. Ontdek tijdens deze wandeling welke planten uit het wild je kunt
eten en hoe je ze kunt gebruiken in de keuken
Meer info: www.drentslandschap.nl
Maandag 20 maart Informatieavond over ontwikkelingen in de zorg.

Mij een I-zorg
Op maandag 20 maart organiseert Stichting Glasvezel Annen een informatieve avond in ons
dorphuis over zorg op afstand, een onderwerp waar we vroeg of laat mee te maken krijgen.
Jaap Hatenboer neemt u mee op wereldreis naar Canada en Nieuw –Zeeland. Deze landen lopen
voor op de ontwikkelingen in Nederland. Waarom is dat zo?
Peter Boonstra vertelt over de huidige mogelijkheden en de te verwachten ontwikkelingen in de
zorg in Nederland. Peter legt ook de verbinding tussen deze ontwikkelingen en breedband.
Organisatie: Stichting Glasvezel Annen
Maandag 20 maart 20.00 uur
Ons Dorpshuis Annen, Toegang gratis.
Door zorg op afstand:
Kun je langer thuis blijven, Heb je meer bewegingsvrijheid,Kun je bloedwaarden thuis en op reis
meten, Kunnen patiënten gevolgd en geïnformeerd worden.
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Paasvuur in Annen gaat weer branden!
Handbalvereniging Annen (HVA) heeft in overleg met de Commissie
Dorpsbelangen en de gemeente het stokje voor het organiseren en
verzorgen van het paasvuur van de VV Annen overgenomen. Deze
hebben dit jaren voor ons als Annenaren weten te verzorgen en
daarvoor nog dank.
De paasvuurbult zal op eerste paasdag (16 april) om 19:00 uur
worden ontstoken en hopen met u als inwoners van Annen te samen
met onze kinderen er een mooie avond van te maken. De locatie blijft onveranderd aan de Nije
Dijk op het land van de familie van Warmerdam.
Wat wel gaat veranderen is het volgende:
Wij als HVA zijn een relatieve kleine vereniging en zijn daarom niet in staat om het snoeihout bij u
op te halen. Daarom hebben we een aantal inbrengdagen georganiseerd waarop u het snoeihout
tegen een geringe vergoeding kunt aanbieden.
Kosten van inbreng
 Aanhanger
 Tandemasser
 Boerenwagen

zijn als volgt onderverdeeld:
€ 5,€ 10,€ 20,-

De inbrengdagen aan de Nije Dijk (ter hoogte van de mestsilo) zijn:
 Zaterdag 8 april van 13:00 t/m 17:00 uur
 Woensdag 12 april van 18:00 t/m 20:00 uur
 Vrijdag 14 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur
 Zaterdag 15 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur.
Heeft u hierover nog vragen? Mail dan naar paasvuurannen@hotmail.com
Namens de Hanbalvereniging en alle betrokken vrijwilligers, hopen we op een geslaagd
paasvuur met bijpassende activiteiten en zijn blij deze traditie te kunnen en mogen
voortzetten.
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