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Kerstfair  Annen op zoek naar standhouders 

 

Zaterdag 9 december organiseert  Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen weer 

een Kerstfair in Dickensstijl. De fair vindt plaats op de Molenakkers van 15.30 -

19.30 uur. Ook dit jaar is er weer een ijsbaan! De bezoekers zullen ogen en oren te 

kort komen. Er is een gevarieerd aanbod van standhouders met lekkere hapjes, 

drankjes en “snuisterijen”. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Zijn er nog 

ondernemers/hobbyisten die hun waar aan de man willen brengen tijdens deze gezellige fair?  

Meld je dan aan voor 10 november aan. Kramen zijn er al vanaf €35,00 en halve kramen vanaf 

€17,50 inclusief stroompunt.  Informatie via kerstfairannen@gmail.com    

 

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 kerstfairannen@gmail.com  

 

 

Zaterdag 2 december, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 

 

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 

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 ook zelf papier in de 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 

mailto:kerstfairannen@gmail.com
mailto:kerstfairannen@gmail.com
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNs8j3tYnXAhXCYlAKHVaPDc0QjRwIBw&url=http://pmz-martiniziekenhuis.nl/category/gezocht/&psig=AOvVaw3YovyT8mcX_WYFmuvW5t4M&ust=1508939941511139
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Stemmers bedankt! 

 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart 

toe met de Rabobank Clubkas Campagne. Van 3 tot en met 18 oktober mochten 

alle leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stemmen uitbrengen op 

hun favoriete clubs die meededen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Commissie Dorpsbelangen vroeg u op hen te stemmen, zodat ze ook van de 47e 

Sport en Spelweek in 2018 een mooi “feest” kan maken. 

 

We bedanken alle stemmers! Door uw stem hebben we € 900 euro ontvangen van de Rabobank! 

Zo kunnen we van de Sport en Spel week weer een geweldig mooie week maken. 

 

 
 

Toneelvereniging  Advendo  speelt 

“De man met de opvallende hoed” 

24 en 25  november in “Ons Dorpshuis”. 

                                 

Het stuk speelt zich af op camping “De Drentse kei” en Gert en Lies zijn een lang weekend op 

vakantie gestuurd door de moeder van Gert. Meneer Lapré, een rijke projectontwikkelaar en baas 

van Gert, vertoeft ook een paar dagen met zijn vrouw op de camping. Mevrouw Lapré onderneemt 

heimelijk acties om milieu- en natuurverpestende bedrijven onder de aandacht van de media te 

brengen. Hiervoor huurt zij anoniem mensen in. Als naast de ingehuurde milieuactiviste ook nog 

een aspirant koper voor een stacaravan langskomt en iedereen denkt aan een half woord genoeg 

te hebben, zijn de persoonsverwisselingen compleet!  Gert ziet, door toedoen van de camping-

beheerster, zijn persoonlijke situatie steeds complexer worden. Gelukkig is de receptioniste van 

het recreatiepark in de buurt om e.e.a. te ontrafelen. 

 

Dit blijspel “De man met de opvallende hoed” van Harry van Veen, onder leiding van Hebbo 

Benthem, kunt u zien op vrijdag 24 en zaterdag 25 november vanaf 20.00 uur in “Ons Dorpshuis” 

te Annen. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 

 

Donateurs kunnen gratis kaarten ophalen op maandag 20 november tussen 19.00 en 20.00 uur in 

de “Sportsbar” (voorheen “Sportcafé”) in Annen. Bent u géén donateur, maar u wilt wel graag onze 

voorstelling bezoeken, dan kunt u ook op maandag 20 november kaarten ophalen à € 7,50 per 

stuk. Tevens worden er aan de zaal op beide avonden ( zolang de voorraad strekt) kaarten 

verkocht. 

Wanneer u nog donateur wilt worden, dan kunt u contact opnemen met Otto van Geldere 

(0592-271290 of via o.vangeldere@home.nl). 

 

Toneelvereniging Advendo ziet u graag op één van beide avonden! 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Jaarconcert Drenthina Harmonie in Harmonie 

 

Op 4 november geeft uw eigen muziekvereniging Drenthina haar jaarconcert. 

Dat doen we in Burgemeester Lambershal, oftewel de sporthal. 

De cateraars van de gloednieuwe Sportsbar verzorgen de inwendige mens en Ons Dorpshuis levert 

de stoelen en de tafels; het wordt een mooie samenwerking! 

 

Er wordt nog meer samengewerkt: Popkoor Leek komt een meer dan swingend en aanstekelijk 

aandeel leveren aan dit spetterende concert. Naast hun eigen repertoire zingen zij samen met 

Drenthina Viva la Vida en Hallelujah, twee overbekende stukken! 

 

Er wordt dus veel samengewerkt en dat past uitstekend in het thema van deze avond: HARMONIE! 

Drenthina probeert met dit gegeven wat meer vrede en saamhorigheid te stimuleren in een wereld 

waarin veel dingen gebeuren die we liever niet zouden willen. Stukken als de Free World Fantasy 

en de onvervalste mars Harmonique zijn speciaal voor dit mooie thema op de lessenaar gezet en 

zullen met verve aan u worden gepresenteerd. 

 

Als u dan ook nog een leuke prijs wint in de verloting, kan de avond niet meer stuk! 

 

Kaartjes kunt u zelf afhalen op maandag 30 oktober tussen 19.00 uur en 19.30 in het Dorpshuis of 

anders voor het concert bij de sporthal.  

 

Mis dit heerlijke avondje muziek en show niet; kom gezellig met uw vrienden naar ons concert! 

Graag tot ziens op 4 november, 

Leden, bestuur en dirigent van Drenthina en Popkoor Leek. 
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Beste dorpsgenoten, 

Het is even stil geweest aan het glasvezelfront, maar achter 

de schermen is heel veel gebeurd. Stichting Glasvezel Annen 

is onderdeel geworden van het Drents Glasvezel Collectief ( 

DGC). Dit was nodig om aan de nieuwe eisen van de 
provincie te kunnen voldoen.  

Dit nieuwe collectief DGC genaamd, omvat 6200 

aansluitingen en bestaat uit Annen-Anloo-Gasteren-Loon-

Oudemolen-Schipborg- Taarlo-Zuidlaarderveen-De Groeve-

Midlaren-Yde de Punt- Bedrijventerrein Tynaarlo-Tynaarlo-

oost-Zeegse-Amen- Ekehaar-Eldersloo-Eleveld-Geelbroek-

Deurze-Grolloo- Marwijksoord-Nijlande-Nooitgedacht-

Papenvoort- Schoonloo-Vredenheim. Inmiddels is uitgezocht 

waar de glasvezelkabels in de grond komen te liggen en waar 
de belichtingsapparatuur geïnstalleerd moet worden. 

Glasvezel Verbind(t) Annen blijft haar werk  gewoon doen 

zoals u gewend bent. In de loop van volgend jaar kunnen wij 

bekend maken  uit welke providers  er gekozen kan worden. 

Om u te helpen met alle vragen over een nieuwe glasvezel 

aansluiting het volgende: deze winter openen wij een  

Glasvezel-info-hoek  in de bibliotheek van Annen. Nadere 

berichtgeving volgt. Ook zult u ons deze winter  geregeld  

zien in de Glasvezelcorner in het winkelcentrum. Onder de 

groengele Glasvezelparasol staan wij klaar om u te 

informeren over alle voordelen van glasvezel, over de 

‘samen-sterk’ gedachte  en over de vele nieuwe 

mogelijkheden met  glasvezel. Loop vrijblijvend binnen, u 

bent van harte welkom!  Maar bezoek ook vooral onze site 

glasvezelannen.nl en onze  Facebookpagina 

https://www.facebook.com/glasvezelannen/ voor het 

laatste nieuws.   

 

 

Annen is een leefbaar dorp 

In Annen is het leuk wonen. 

Is Annen over tien jaar nog leuk en leefbaar? 

Met glasvezel vast en zeker! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/glasvezelannen/
mailto:info@harleydagannen.nl?subject=Op de foto!
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Basisschool De Eshoek gaat met ingang van 8 januari 2018 over op andere schooltijden. Het 

weekrooster wordt dan als volgt:  

Maandag 8:30 14.00 

Dinsdag 8:30 14:00 

Woensdag 8:30 14:00 

Donderdag 8:30 14:00 

Vrijdag 8:30 14:00 

Het schooltijdenmodel noemen we het 5-gelijkedagenmodel. De leerlingen blijven verplicht tussen 

de middag over op school, de pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd, alle 

schooldagen hebben dezelfde begin- en eindtijd voor alle groepen (groep 1 t/m 8), de schooldag is 
vervroegd afgelopen (14.00 uur) en de vrije woensdagmiddag en/of vrijdagmiddag vervalt. 

Na schooltijd (14.00 uur) ontstaat er dagelijks meer aaneengesloten tijd voor een zinvolle 

tijdsbesteding. Kinderen hebben ’s middags na school meer tijd voor sport en spel of andere 

activiteiten dan voorheen.  

 

 

 

 

 
Sint Maarten 11 november  

 

Omdat Sint Maarten dit jaar op zaterdag valt hebben de 

ondernemers van Veelzijdig Annen besloten de handen in 

een te slaan en de lampion lopende kinderen gezamenlijk 

te ontvangen.   

 

Op het winkelcentrum zullen de ondernemers 

gezamenlijk de kinderen ontvangen. Dus in plaats van 

alle winkels afzonderlijk bij langs kunnen de kinderen 

hun zangkunsten op een centrale plek in het 

winkelcentrum uiten, waarna een snoeppakketje voor 

hen klaar ligt. 

 

Kinderen hebben de mogelijkheid tussen 17.00 en 18.00 uur langs te komen en daarna kan men 

als vanouds het dorp in gaan om langs de deuren te gaan.  
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Zaterdag 2 december 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  

 

 

 

 

De Hunzerunner is Annen stellen zich even aan je voor: 

Hardlopen is leuk én hartstikke gezond. Je wordt er fitter van en steekt 

(letterlijk én figuurlijk!) beter in je vel! 

Langs deze weg stelt Hunzerunners Annen, dé hardloopgroep van Annen, 

zich nader aan u voor! Hunzerunners Annen is een fanatieke 

hardloopgroep met enthousiaste leden waar een team van zeer goed 

opgeleide trainers twee avonden in de week afwisselende trainingen 

verzorgt. Hunzerunners is een dynamische vereniging ván en vóor lopers! 

Er wordt getraind op de dinsdag- en donderdagavond in groepsverband, 
op verschillende niveaus.  

 

 Ben je.. benieuwd naar (de trainingen van) de Hunzerunners? 

 Ben je.. beginnend hardloper? 

 Wil je.. je hardloopprestaties verhogen? 

 Wil je.. je looptechniek verbeteren? 

 Haal je.. motivatie uit het trainen in een groep?  

 Heb je.. een stimulans nodig om (bijv. in de winterperiode) te gaan hardlopen? 

 Wil je.. meer bewegen en/ of gewicht verliezen? 

 Wil je.. een keer vrijblijvend meetrainen?  
 Neem dan contact met ons op!  

Je bereikt de Hunzerunners via de website (www.hunzerunners.net), per email: 

info@hunzerunners.net, via onze Facebook- óf Twitterpagina! 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
http://www.hunzerunners.net/
mailto:info@hunzerunners.net
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“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. 

 

 

Koffieochtend Plus 

Impuls, uw welzijnsorganisatie in de gemeente Aa en 

Hunze, gaat in het dorpshuis in Annen elke 4-de 

maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus 

organiseren. Het is een inloopochtend, dus iedereen mag 

komen. Vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur kunt u hier terecht 

voor een lekkere kop koffie of thee, plus een activiteit 

om aan mee te doen of bijvoorbeeld te luisteren naar 

een interessante lezing.  

U bent maandagochtend 27 november welkom 

om 9.30 uur aan de Kruisakkers 36A in Annen. U hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen, 

opgave is niet nodig.  

 

 Kaart en Sjoelavonden in “Ons Dorpshuis” 

 

De Kaart en Sjoelavonden zijn  weer begonnen. Natuurlijk zijn alle 

vrienden die graag willen kaarten of sjoelen, van harte welkom. 

Jullie hoeven je niet van te voren aan te melden. 

Het bestuur zou het heel leuk vinden als er naast de vaste kaarters en  

sjoelers ook nieuwe mensen naar deze avond komen. Alle leeftijden zijn 

welkom. Er zijn leuke prijzen te winnen. 

 

De inschrijving begint die avond vanaf 19.00 uur. Het kaarten en sjoelen begint om klokslag 19.30 

uur. Inschrijfgeld is €2,50 en de consumpties zijn voor eigen rekening. 

De ander kaart en sjoel avonden zijn op: 

 

Zaterdag 18 november 2017 

Zaterdag 27 januari  2018 

Zaterdag 24 februari 2018 

Zaterdag 24 maart    2018 

 

 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

Meer info: http://www.dorpshuisannen.nl  voor de activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  

Meer info: www.drentslandschap.nl  

 

http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
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Koffieochtend in Ons Dorpshuis. 

 

Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e  

maandag van de maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. 

Iedereen die er zin in heeft is uitgenodigd te komen en te genieten van een 

kopje koffie of thee en je kunt een praatje maken met de andere 

aanwezigen. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden en ook vervoer kan geregeld worden als 

dat nodig is. 

 

De data dit najaar zijn: 13 november en 11 december. 

 

Contactpersoon: Hans Brandts Buys Tel.    0592 272.393    e-mail: hans@brandtsbuys.nl 

 

 

 

 
 
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. 

 

Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur 

Data: 1 november – 6 december  2017 

10  januari – 7 maart – 4 april – 9 mei  2018 

Locatie: Bibliotheek Annen 

 

Woensdag 1 november is het thema: eten en drinken. 

Er wordt voorgelezen uit het boek: De spin die veel scheetjes laat.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hans@brandtsbuys.nl
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ABC 

ABC staat voor Anner Bridge Club. Elke donderdagavond en om de week 

op dinsdagmiddag kunt u bridgen bij de Anner Bridge Club. 

Bridge is een goede hersentraining en deze inspanning geeft 

ontspanning. Bent U een beginnend of ervaren bridger, neem dan 

vrijblijvend contact op en wordt lid van deze gezellige club.  

Informatie kunt u vinden op onze website www.nbbclubsites.nl/club/13034  

 

 

 

Bridgedrive voor Unicef bij de Anner Bridge Club op 19 november 

Rond de dag van de Rechten van het Kind op 20 november organiseren mensen 

in heel Nederland bridgedrives. Heeft u zin om mee te doen? Met de opbrengst 

draagt u bij aan een betere wereld voor kinderen. 

Daarom organiseert de Anner Bridge Club een open Bridgedrive in het kader van 

de UNICEF Hartentroef actie op zondag 19 november 2017. 

Op deze dag wordt er gebridged bij mede sponsor  Lounge-restaurant Woodz, 

Bosweg 1 te Anloo,  in 2 lijnen, over 6 rondes met 1 pauze.  

U bent welkom vanaf 13.00 uur. Aanvang drive om 13.30 uur. Het inschrijfgeld is €10,00 per 

persoon en wordt volledig afgedragen aan Unicef.  

Inclusief diner betaalt u €25,00 per persoon. Aanmelden via de website van de Anner Bridgeclub:  

www.nbbclubsites.nl/club/13034  via menukeuze Hartentroefdrive, waarna u het formulier invult.  

 

 

 

 

CODE ORANJE !!!   

Wel of Geen Koningsdag in Annen??? 

 

Stichting Vrienden van Oranje Annen is zeer dringend op zoek 

naar nieuwe bestuursleden.  

 

Eerdere oproepen hebben helaas geen resultaat opgeleverd.  

Op dit moment is het bestuur ZWAAR ONDERBEZET. Dit houdt 

in dat, indien zich geen mensen aanmelden voor het bestuur, er GEEN Koningsdag meer 

georganiseerd kan worden door Vrienden van Oranje. 

 

Al jaren wordt Koningsdag in Annen groots gevierd met leuke activiteiten voor de kinderen tot en 

met groep 8 van de basisschool. Gezien de opkomst in de afgelopen jaren is de interesse onder de 

doelgroep groot. 

 

De voorbereidingen voor deze feestelijke dag beginnen normaliter in oktober. Het streven was  

om dan met een enthousiaste groep mensen te kunnen starten. Alleen indien we op korte termijn 

een aantal enthousiaste nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen, is het mogelijk om editie 

2018 alsnog te organiseren. 

 

Het KAN en MAG toch niet zo zijn dat er op 27 april 2018 geen Koningsdag meer gevierd gaat 

worden op de Brink in Annen. 

 

Draag jij Koningsdag Annen ook een warm hart toe meld je dan aan of vraag naar informatie via 

vriendenvanoranje@live.nl   www.vriendenvanoranje.nl   

 

 

Oranjebios 

 

Het goede nieuws is dat de Oranjebios deze kerstvakantie wel doorgaat. Dit zal zijn op vrijdag  

5 januari 2018 wederom in de kuil van obs de Eshoek. Verder informatie hierover zal volgen  

via o.a. het digitale mededelingenblad van Annen-info. 

 

http://www.nbbclubsites.nl/club/13034
http://www.nbbclubsites.nl/club/13034
mailto:vriendenvanoranje@live.nl
http://www.vriendenvanoranje.nl/
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Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 9 december 
 

Tijd:   15.30 tot 19.30 uur 

Locatie:   Molenakkers, Annen 

Organisatie:  Commissie Dorpsbelangen Annen 

 De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen door de vele figuranten in 

“Dickensstijl”. 

 Kom een rondje schaatsen, want er is een ijsbaan! Helemaal gratis! 

 Schaatsen zijn aanwezig. LET OP: je kunt niet met je eigen schaatsen  

op de ijsbaan. 

 De ijsbaan is aangeboden door “de Mannen van Annen” samen met andere 

sponsoren. 

 Er is weer van alles te doen, zien, horen, proeven, ruiken, aaien, kopen 

 Vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de bomen 

 Een grote (kerst) markt met hapjes, drankjes en “snuisterijen” 

 De Streetband van Drenthina 

 Broodjes bakken boven een vuurtje 

 Kom de schaapjes en de ezel aaien 

 Koop lootjes bij Commissie Dorpsbelangen t.b.v. de Vrouwen van Nu  

 Blijf plakken op het gezelligheidsplein voor een lekker hapje, (warm) drankje of 

biertje 

 De Kerstfair in Annen, een belevenis die je niet mag missen!  
 


