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Jaargang 6     
    

 
Jaargang 10            maart 2019 
 

 
 
Uitnodiging openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen 13 maart. 
 
Hierbij nodigen we jullie uit voor de openbare jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen op 
woensdag 13 maart. 
Tijdens deze vergadering zullen we kort terugblikken op 2018 en willen we samen met jullie vooruitkijken 
naar 2019.  

We gaan graag in gesprek met jullie over actuele onderwerpen in Annen. 
 
- Gaat Annen met de tijd mee? Bijv. met een digitaal S&S bulletin en Oeleneis? 
- Is een beloning voor de schoonste wijk een mooi alternatief voor Annen Doet? 
- Is Annen nog steeds het leukste dorp? 
 
 
 

Hierna is er ruimschoots de tijd om, onder het genot van een drankje, elkaar wat beter te leren kennen. 
We hopen jullie te zien op woensdag 13 maart om 20.00 uur in “Ons Dorpshuis”. 
 
 
Maandag 1 april vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen. 

 
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. Deze keer is dat Ploeg Groen 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. 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, aan de Spijkerboorsdijk.  
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 
De kalender van Annen samen actueel houden. 
 

 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?  
Ga dan naar www.annen-info.nl klik aan de linkerkant op: Bekijk volledige kalender. 
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmuLLhtraAhVDVxQKHXt5A7sQjRx6BAgAEAU&url=https://oldenzaal.nieuws.nl/nieuws/20171215/ophalen-oud-papier-zuid-berghuizen-weekje-vervroegd/&psig=AOvVaw2ScHdzUxT7qIKTkricEKxA&ust=1524904616565415
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdi4b5ytraAhWS2aQKHaqnCyoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/kalender-1&psig=AOvVaw05lq48L6XTw-D01jLsaND4&ust=1524922883826660
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 Leve de Oelen in Annen!

In het Mededelingenblad van februari werd door Commissie Dorpsbelangen een oproep gedaan: 
- Heb je het afgelopen jaar wel eens uilen gehoord of gezien?  
- Weet je ze ook echt te zitten in Annen? 
- Wil je mee werken aan de Actie “leve de oelen in Annen”. 
 
Deze oproep heeft een aantal leuke reacties opgeleverd. Er zijn een aantal uilennesten in Annen 
aangemeld. Deze meldingen worden nu verder in kaart gebracht door de nieuwe groep vrijwilligers die is 
ontstaan na de oproep. Deze vrijwilligers zijn ook al bezig met het ophangen van nestkasten en leren zo 
ook steeds meer over alles rondom de uil. Kortom: in een korte tijd is er al best het een en ander gebeurd! 
 
Weet je nog een adres waar uilen zitten in Annen meld het dan even via info@annen-info.nl  
Ook als je weet dat de buren uilen op hun erf of bijvoorbeeld in de schuur hebben en ze hebben geen 
internet, vraag dan even of je ze bij ons aan mag melden. Dan nemen we graag contact op met  
“deze uilen bezitters”. Het is leuk om te merken dat Anner Oelen het leuk vinden dat ze zelf oelen op hun 
erf hebben. Omdat we ook merken dat niet iedereen de hele “uilen familie” kent hierbij de uilen die je 
wellicht een keer in Annen gezien hebt? Geef maar door wat je denkt gezien te hebben. 
 

 
 

  
Live beelden kijken van uilen in Nederland! 

Ga naar https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
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. Een nieuw CD lid stelt zich even voor

Oud Annen. 

Hallo mijn naam is Harmen Clement Zeubring, ben 40 jaar en woon 
mijn hele leven al in Annen. De meeste mensen zullen me kennen 
als ploegleider van de blauwe buurt, maar ook als bestuurslid van de 
voetbalvereniging. Vanaf mijn 20ste ben ik actief in het dorp, nadat ik 
met voetbal mijn knie blesseerde. Het was voor mij toen wel duidelijk 
dat mijn lichaam niet gemaakt is voor de sport, ik ken mensen die 
dat nog steeds niet door hebben😊. 

Toch vind ik het verenigingsleven en het sociale aspect (met elkaar 
dingen doen) erg leuk. Vrijwilligerswerk is geen werk als je het met 
elkaar doet en gezellig is.  Vanaf dat moment was ik binnen de 
vereniging actief als kantinevrijwilliger, kantinecommissie en 
vandaag de dag als bestuurslid. Binnen de blauwe buurt zat ik bij de 
crew en ben uiteindelijk doorgestroomd naar de ploegleiding. Dit heb 
ik zes jaar gedaan en ben ermee gestopt, omdat we afgelopen jaar 
zijn verhuisd naar de Kruisstraat. Op zich jammer om uit de blauwe 
buurt weg te gaan, maar in Oud Annen voelen Kim en ik ons 
helemaal op ons gemak.  

Rond de brink is toch echt waar het in Annen om draait en dat weten ze (we) bij de CD ook. Daarom lijkt 
me het me ook een mooie volgende stap om me in te zetten voor het dorp binnen de CD.  

Groeten HC  

 
 
 
16 maart NL Doet Dierenparkje. Doe je mee? 
 

 
 
Op zaterdag 16 maart doet het Dierenparkje mee met NL Doet.  
Vrijwilligers kunnen mee helpen vanaf 9.00 uur bij het Dierenparkje achter het Holthuys. 
Alle hulp is welkom. Meer info: http://www.dpannen.nl  

http://www.annen-info.nl/
http://www.dpannen.nl/
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 Wat is er te doen in Ons Dorpshuis? 
 
Voor alle activiteiten die in de loop van het seizoen te verwachten zijn wordt u verwezen 
naar de website van het dorpshuis. www.dorpshuisannen.nl  
 
De activiteiten die in de maand maart plaatsvinden op een rij: 
 
 
 

 

  
Vrijdag 8, zaterdag 9 maart: Donateursconcert Anner Zangoelen 
20.00 uur. Zaal open 19.15 uur. 
Donateurs Anner Zangoelen gratis, niet donateurs € 7.50. 
Info: www.annerzangoelen.nl 

 

 
Maandag 11 maart: IMPULS met Repaircafé. 
In samenwerking met IMPULS is er iedere tweede maandag van de 
maand in “Ons Dorpshuis” het Repaircafé.  
Is er iets stuk, kom naar het Repaircafé en wie weet krijgt uw 
gebruiksvoorwerp een tweede leven.  
De komende maand is hiervoor gelegenheid op maandag 11 februari. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

 

 
Dinsdag 12 maart: Inloopspreekuur IMPULS 
Voor al uw vragen m.b.t. mantelzorg en leefbaarheid. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 

 

 
Zaterdag 30 maart: Kaart-en sjoelavond 
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
Kosten deelname € 2.50 
 

 

 
Zaterdag 23 maart: Martije met band. 
20.00 uur. 
Vrienden € 2.50, niet vrienden € 7.50. 
Meer info: www.martijje.nl  
 

 

 
Maandag 25 maart: Sociale Huiskamer PLUS 
Met gastspreker of gespreksonderwerp. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent de koffieochtenden, neem dan contact op met 
Martine Hopman, buurtwerker bij IMPULS, de welzijnsorganisatie van de gemeente  
Aa en Hunze. m.hopman@impulsaaenhunze.nl of telefonisch 0592-245924. 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.annerzangoelen.nl/
https://www.martijje.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://kooriander.nl/wp-content/upLoads/koor-cartoon-300x246.jpg&imgrefurl=https://kooriander.nl/over-ons/&docid=xrAvybmbEexADM&tbnid=i_N2dE9Uh2g0uM:&vet=10ahUKEwjcqOmL29TgAhUE_KQKHRo7AdwQMwhvKCkwKQ..i&w=300&h=246&hl=nl&bih=729&biw=1440&q=zangkoor cartoon&ved=0ahUKEwjcqOmL29TgAhUE_KQKHRo7AdwQMwhvKCkwKQ&iact=mrc&uact=8
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Bloedprikken door CERTE in “Ons Dorpshuis”. 
 
Met ingang van februari het bloedprikken door CERTE:  
- om 8.15 uur opent een medewerk(st)er van Certe de deur. 
- om 8.30 uur vangt het bloed prikken aan. 
Zaal 4 is als  wachtruimte  ingericht, terwijl er in zaal 1 wordt geprikt. 
 
 

 
Anneroel, Bart Seffinga genomineerd voor sportman van het jaar! 
 
Daar mogen we in Annen toch best wel trots op zijn. 
Uit de Schakel feb. 2019 
 

 
 
 
Op 30 maart a.s. organiseert de Tennis Club Annen haar Open Dag. 
 

Lijkt het jou leuk om kennis te maken met tennis in Annen? Kom dan 
naar de open dag van TCA op zaterdag 30 maart vanaf 13:00 uur.  
Tennisschool Future Tennis zal hier vanaf 13:30 uur een tennisles 
verzorgen (voor alle leeftijden). 
Vanaf 13:30 uur gaat de eerste openingstoss van start.  
Ook als je nog geen lid bent, ben je van harte welkom om hieraan 
deel te nemen. 

 
Twijfel niet en kom tennis maken met de TCA!  
 
Het tennispark van TC Annen ligt vlakbij de voetbalvelden van VV Annen aan de Kruisakkers 38. 
Links van de hoofdingang van het voetbalveld ligt de ingang van het tennispark. https://www.tc-annen.nl/  

http://www.annen-info.nl/
https://www.tc-annen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwmeeb743gAhWL3KQKHdU-AmAQjRx6BAgBEAU&url=https://huiken.nl/kalender/bloedprikken-trombosedienst/&psig=AOvVaw0ageLZ2GkxvnegiKbHvpVI&ust=1548675226980396


Pagina 6 van 11   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 
 

 
 
Donateur van Koningsdag Annen 
 
Op zaterdag 27 april is het weer zover: Koningsdag op de Brink in Annen! De vrijwilligers zijn al druk bezig 
met het samenstellen van een leuk programma. Koningsdag kan niet bestaan zonder de bijdragen van 
sponsoren en van onze donateurs.  
 
Donateur - hoe werkt het? 
Als donateur draag je met een bijdrage van € 6,25 per gezin bij aan de stichting. Dit bedrag wordt jaarlijks 
door middel van een automatische incasso geïncasseerd. Donateur word je met het hele gezin, 
onafhankelijk van het aantal gezinsleden ben je met één bijdrage donateur. 
 
Voordelen 
Als donateur krijg je korting op de toegang voor de Oranje bioscoop in januari en op Koningsdag is er een 
speciale ronde van de verloting waarvoor donateurs een lot kunnen afhalen bij de Oranjestand. 
 
Nog geen donateur? 
Ben je nog geen donateur? Ga dan naar de website: www.koningsdagannen.nl en klik op de knop 
‘Donateur worden’.  
 
 
 

 
 
 
Wat doet het VIP!  

Het VIP! in Aa en Hunze ondersteunt en versterkt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied 
van vrijwilligerswerk. Daarnaast wil het VIP vanaf 2016 waar mogelijk ook een bijdrage leveren aan het 
welzijn en de zelfredzaamheid van burgers door het inzetten van betrokken burgers/vrijwilligers. 

Nieuwsbrief VIP Aa en Hunze 

Ongeveer 4 x per jaar geeft VIP Aa en Hunze een digitale nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat  o.a. 
landelijk en lokaal nieuws, informatie over lokale trainingen en bijeenkomsten, wijzigingen in wet- en 
regelgeving.  

Aanmelden voor de VIP nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. In 
elke e-mail vindt u namelijk een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Meer info: https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/ 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.koningsdagannen.nl/
https://vip.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=ukzumajuro&l=c9hesrgntr
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/
https://vip.email-provider.nl/link/ukzumajuro/xwupuihsdl/k400jki1zm/w5unlw5jns/gmeptgfix1
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Radio Aa en Hunze biedt organisaties een podium 

 
NODi (Noord Oost Drenthe informatief) is een dagelijks lokaal, informatief 
programma tussen 18.30-19.00 uur en is een samenwerkingsprogramma 
tussen Radio Tynaarlo Lokaal en Radio Aa en Hunze.  
 
Iedere donderdag en vrijdag heeft Radio Aa en Hunze een uitzending; 
elke 3e donderdag van de maand staat vrijwilligerswerk centraal. 
Presentator Marcel van der Meulen interviewt dan (telefonisch of in de 

studio) mensen die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. Dat kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die 
aandacht vragen voor vacatures en trainingen voor vrijwilligers. Ook kan bijvoorbeeld een wethouder 
vertellen over het belang van vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid in de dorpen. Een andere keer zal 
iemand die al jaren vrijwilligerswerk doet, daarover geïnterviewd worden. Ook komen zaken aan de orde 
als (een wijziging in) de wetgeving ten aanzien van vrijwilligerswerk of een bedrijf dat vanuit 
maatschappelijk betrokken ondernemen meedoet aan NLdoet. Vrijwilligerswerk in de breedste zin van het 
woord  komt aan bod.  
Coördinatie van organisaties en onderwerpen ligt bij het Joke van de Grift (VIP). U kunt naar Radio Aa en 
Hunze luisteren op 105.6 FM, via de kabel via 101.0, of via de livestream op de website. 
 
 
 

 
 
 
2 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 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger 
wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

LET OP: WIJ NEMEN GEEN WITGOED MEER IN! 
 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 
 

 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://vip.email-provider.nl/link/ukzumajuro/xwupuihsdl/drycbnpo9f/w5unlw5jns/gmeptgfix1
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Hulp bij belastingaangifte 
Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of het aanvragen van toeslagen kunnen terecht in 
één van de bibliotheken van gemeente Aa en Hunze. In samenwerking met Humanitas en 
Seniorenvereniging Oostermoer biedt de bibliotheek gratis belastingspreekuren aan om mensen te 
ondersteunen. 
Het belastingspreekuur in Annen vindt plaats op maandag 4 maart 18.30-20.00 uur. 
Er wordt hulp geboden bij vragen die voortkomen uit het invullen van de belastingaangifte en bij het 
controleren van ingevulde formulieren.  
Let op: wanneer het gaat om het invullen van een complete aangifte, zal er doorverwezen worden. 
Zelf aangifte doen in de Bibliotheek. 
Wie zelf aangifte wil doen, kan hiervoor gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de bibliotheken van Aa 
en Hunze. Er is een computer beschikbaar om zelfstandig met de aangifte aan de slag te gaan. Ook is het 
mogelijk om de aangifte in de bibliotheek te printen.  
Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen gratis beschikbaar, ook voor niet 
Bibliotheekleden.  
 
Informatieavond faalangst bij kinderen 
Informatieavond in samenwerking met Famke van der Made, psychotherapie voor kind & jeugd. 
Op de informatieavond kom je op een laagdrempelige manier meer te weten over faalangst bij kinderen. 
Je krijgt antwoord op vragen als: wat faalangst precies is, welke vormen er zijn, hoe je faalangst kan 
herkennen en voorkomen en hoe je kinderen met faalangst kan ondersteunen. 
Zijn dit vragen waar je antwoord op wilt, dan ben je van harte welkom op: 
Maandagavond 18 maart. Tijd: 18:30 – 20:00 uur 
Gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
Klik & Tik: computercursus voor beginners  
Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! De Bibliotheek helpt door middel van 
de cursus Klik & Tik. Deze cursus leert mensen beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
computer. Je leert bijvoorbeeld websites zoeken, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. 
Klik & Tik bestaat uit drie delen: 
• De basis (over typen, klikken en websites bekijken) 
• Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers) 
• Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs 
Data: vrijdag 1 + 8 + 15 + 22 + 29 maart of: 
Dinsdag 2 + 9 + 16 + 23 + 30 april 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Kosten: gratis 
Voor meer informatie en opgave: info@bibliotheekannen.nl 
Tel: 088-0128295 
 
Workshop iPad (Apple) 
Heeft u onlangs een iPad aangeschaft, of bent u nog niet bedreven in de bediening daarvan? 
Dan kan deze workshop u wellicht verder helpen. De workshop bestaat uit vier lessen. Aan de hand van 
praktijkopdrachten leert u omgaan met uw iPad, werken met apps, internetten en e-mailen.  
De workshop is laagdrempelig, er is geen voorkennis vereist en u werkt met uw eigen iPad. Niet voor 
Android tablets. 
Data: dinsdag 5 + 12 + 19 + 26 maart 
Tijd: 13:30 – 15:30 
Kosten: €40,00 (Bibliotheekleden €30,00) Dit is inclusief een cursusboek en koffie. 
Voor meer informatie en opgave: info@bibliotheekannen.nl 
Tel: 088-0128295 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:info@bibliotheekannen.nl
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Cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD 
In de cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD leer je digitale (overheids)diensten gebruiken, o.a. van 
de gemeente, mijn overheid en de Belastingdienst.  
De cursus bestaat uit modules, bijvoorbeeld over: 
• een DigiD aanvragen en gebruiken  
• informatie zoeken en vinden op websites van de overheid 
• een toeslag aanvragen 
• een afspraak maken via een website 
• je persoonlijke omgeving gebruiken van overheidsorganisatie, zoals Mijn toeslagen, werk.nl en 
MijnOverheid. 
Deelname aan deze cursus is gratis voor inwoners van Aa en Hunze. 
Data: dinsdagmorgen 14, 21, 28 mei en 4 juni 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Opgave via de website: 
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1 
 
Digitaal Café 
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur. 
Het Digitaal Café is 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.  
 
Boekstartuurtje 
Het boekstartuurtje is een gezellig uurtje waarin nul- tot vierjarigen en hun (groot)ouders of oppas elkaar 
ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes.  
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.  
Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur. 
Data: 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019 
 
 

 
 
 
“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
  

U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen 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.   
 
Op dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd. Dit 
kan zelf gemaakt zijn of gekocht. De workshops worden van te voren 
aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe en bij 

wie men zich moet opgeven staat aangegeven.  
 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434) 
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.30 uur 

http://www.annen-info.nl/
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Annerboscross 24 maart 

  

 

Zondag 24 maart 2019 is de Annerboscross. Wederom maakt de Annerboscross deel uit van de Rabocup 
Assen en Noord-Drenthe. Het circuit is nog steeds op initiatief van Stichting Loopcircuit De kop van 
Drenthe, die van start is gegaan in 2013. De Rabocup kent een mooi parcours door het Kniphorstbos met 
een lengte van 5 en 10 kilometer (zowel verhard als onverhard). Locatie voor de start en finish is dit jaar 
Zwembad de Borghoorns in Annen. 

Dit jaar organiseren we voor de jeugd een obstacle run.  

 

 
Meedoen aan de obstaclerun is gratis. Je krijgt na afloop iets leuks ter herinnering van de obstaclerun. 
Iedereen wint; beleven staat centraal. 
 
Starttijden en Inschrijven: 
Rabocup: 
10 kilometer (wedstrijdloop) en 5 kilometer 14.30 uur. 
Opgeven voor de 10 of 5 kilometer kan op www.annerboscross.nl (onder inschrijven) , op de website van 
Rabocup Assen en Noord-Drenthe www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 24 maart in het Zwembad (bij de 
tenten). Kosten Voorinschrijving 7,50 euro, na inschrijving 9 euro. 
 
Obstacle run: 
Start groep 1 en 2 om 13.00 uur 
Start groep 3, 4 en 5 rond 13.30 uur 
Start groep 6, 7 en 8 rond 14.15 uur  
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.annerboscross.nl  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/annerboscross-voorheen-hunzerun
http://www.annerboscross.nl/
http://www.annerboscross.nl/
http://www.rabocupnoorddrenthe.nl/
http://www.annerboscross.nl/
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Vrijwilligers: Mocht je het leuk vinden om vrijwilliger te zijn op 24 maart? Kun je een paar uurtjes helpen? 
Meld je dan aan via info@annerboscross.nl 
 
Tot dan! 
Clara Klinkers, Gosse Folkertsma, Hilly Oosting, Diny Eleveld en Bianca Klinkhamer 
 
 
Donateursconcert van d' Anner Zangoelen. 
 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart  is er weer het Donateursconcert van d'Anner Zangoelen in het 
Dorpshuis. De zaal gaat open om 19.15 uur. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn 
voortijds te halen op de donderdagen 21 en 28 februari tussen 18.45 uur en 19.30 uur. Voor 
donateurs zijn deze gratis, anders kosten ze 7,50 euro. 

 
 
 

 
19 maart afdelingsavond met Roelof Keen over gehandicaptensport en Hoes van Toal 
 

Roelof Keen heeft een carrrière opgebouwd als topsporter en vertelt voer zijn 
handicap en de sport. Samen met zijn vrouw zet hij zich in voor de Fajikunda 
Stichting in Gambia, een stichting die zich inzet voor een beter leven voor 
gehandicapten. Ook schrijft Roelof gedichten en verhalen in het Drents en is 
betrokken bij het Hoes van de Toal. 
 
Vrouwen van Nu, 19 maart 19.45 uur in Ons Dorpshuis:     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
https://www.drentslandschap.nl 

 
Het Drents Landschap organiseert veel activiteiten bijvoorbeeld: 
 
Zondag 3 maart 14.00 uur VAMberg en Oude diep 
Excursie over een bult oud afval en nieuwe natuur. Een boeiende excursie met deskundige 
gidsen. 
 
Zaterdag 30 maart 11.00 uur Terug in de tijd 
Fietsexcursie van 30 km met aandacht voor paraboolduinen, poesjeszand en cultuurhistorie. 
  

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annerboscross.nl
https://www.drentslandschap.nl/
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