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   Jaargang 10          november 2019 
 

 

Stemmers bedankt! 

Tijdens de finale-avond op maandag 14 oktober werd op feestelijke 
wijze de uitslag bekend gemaakt van de Rabo Club Supportactie.  

De CD kreeg ruim €800,- Een mooi bedrag voor de 49e S& S week. 

Stemmers bedankt dat jullie op de CD hebben gestemd! 

En ook de Rabobank bedankt voor jullie support. 

 

Zaterdag 16 november 9 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 Geel 
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.  
 
Is de container vol, stuur dan even een berichtje naar: 
info@annen-info.nl  
 
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  
Wil je dat een activiteit op deze kalender en/of in het Mededelingenblad komt te 
staan stuur je info dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl 
  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@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
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10e Kerstfair Annen in Dickensstijl, een belevenis!  

 
 

Zaterdag 14 december, 15.30-19.30 uur. Rondom de sporthal en in het Dorpshuis. 
 
 
De Kerstfair in Annen is al jaren een begrip in de regio en tijdens dit jubileumjaar pakt de organisatie extra 
uit met vermaak voor jong en oud! De fair zal dit jaar plaatsvinden rondom het nieuwe Lambers 
Burgerplein (voor de sporthal) en in het dorpshuis van Annen.  
 
Laat u verrassen door de gezellige sfeer van de vuurkorven, schaapjes en ezels, (live)muziek en de vele 
figuranten en straattheater in Dickensstijl.  
 
De altijd enthousiaste standhouders bieden weer een breed scala aan (winterse) producten aan.  
Geniet van een hapje en drankje, terwijl u uitkijkt over de schaatsende kinderen op de ijsbaan.  
Doe mee aan de creatieve workshops die worden aangeboden, test uw vaardigheden op een heuse 
snowboardsimulator en kijk of u zich kampioen kerstboomwerpen 2019 mag noemen…. 
 
Dit en tal van andere activiteiten vindt u op de Kerstfair in Annen, een belevenis die u niet mag missen! 
Meer informatie: www.annen-info.nl  
 

 
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
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Opgave standhouders  
voor 1 december ! 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.annen-info.nl/?page_id=1976/#tab-82a9fd8a3f4c4954ded
https://www.annen-info.nl/?page_id=1976/#tab-82a9fd8a3f4c4954ded
https://www.annen-info.nl/?page_id=1976/#tab-82a9fd8a3f4c4954ded
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Opgave standhouders  
voor 1 december ! 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.annen-info.nl/?page_id=1976/#tab-82a9fd8a3f4c4954ded
https://www.annen-info.nl/?page_id=1976/#tab-82a9fd8a3f4c4954ded
https://flic.kr/s/aHskPmdCGQ
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Naoberhulp in Annen is zo oud als Annen zelf. Naoberhulp is elkaar gewoon een handje helpen. 
Iets betekenen voor elkaar. Soms is deze hulp niet zo gemakkelijk te vinden. We kennen elkaar 
misschien minder goed dan vroeger en vinden het daarom moeilijker om hulp te vragen. We 
staan er door verschillende redenen soms alleen voor. We weten even niet hoe iets opgelost kan 
worden, omdat we nou eenmaal niet alles kunnen weten.  
 
Op initiatief van Commissie Dorpsbelangen en Impuls Aa en Hunze zijn een aantal inwoners van 
Annen bij elkaar gekomen. Samen willen we kijken of we naoberhulp kunnen organiseren, 
gewoon om elkaar een handje te helpen. Vrijwillige hulp door de ene Anneroel aan de andere. 
Het is overigens niet de bedoeling dat we taken gaan overnemen. Zoals taken die door 
beroepskrachten of bestaande organisaties gedaan kunnen worden. Daar waar het kan zullen we 
in goed overleg naar hen doorverwijzen. 
 
De werkgroep zou graag het volgende willen weten: 

• Is er behoefte aan naoberhulp? 

• Zijn er Anneroelen, die een andere Anneroel gewoon een keertje zouden willen 

helpen? 

 

Daarom ontvang je binnenkort een vragen lijst in de brievenbus. We vragen jullie (jong en oud) 
deze vragenlijst voor 1 december in te vullen. Digitaal kan ook. 
We willen zo een goed beeld krijgen van de behoeften die er zijn binnen Annen en wat wij elkaar 
kunnen bieden.  
 
Als er voldoende vraag en aanbod is, willen we begin 2020 van start gaan met naoberhulp in 
Annen, gewoon om elkaar een handje te helpen. 
 
Alvast heel erg bedankt voor het invullen. 
Martine Hopman Buurtwerker Impuls.  
Namens de werkgroep Naoberhulp Annen, Commissie Dorpsbelangen Annen en Impuls. 
 

 
 
 
 

  

http://www.annen-info.nl/
https://www.naoberhulpannen.nl/
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/pagina/naoberschap-burenhulp/
https://www.naoberhulpannen.nl/
https://www.annen-info.nl/?p=3377
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ADVENDO 150 jaar 

 
Eind november 2019 bestaat toneelvereniging Advendo 150 jaar en dit heugelijke feit willen we graag met 
u vieren. Mede dankzij het Rabofonds, de Gemeente Aa en Hunze en veel plaatselijke sponsoren, is het 
voor ons mogelijk om e.e.a. tot stand te brengen. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen er 
samen met u een mooi feest van te maken! 
 
U kunt zich aanmelden voor zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november via: 
toneelverenigingadvendo@gmail.com of tel. 0592-272135. 
Voor donateurs van Advendo is de toegang gratis (wel graag aanmelden!) voor niet donateurs is de 
toegangsprijs € 7,50 per persoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29 november 
 
18.00 – 20.30 
 
Sfeervol beleven 
 
Tuinwinkel Klinkers, Annen 
 
December is een maand die veelal in het teken staat van warmte, gezelligheid en 
samenzijn. Maar ook van drukte en (kerst)stress. Laat u inspireren door ons uitgebreide 
kerstassortiment en door de mooie producten die de andere ondernemers u bieden.  
En ga geïnspireerd en voorbereid deze gezellige maand in… 
 
Op vrijdagavond 29 november organiseert Tuinwinkel Klinkers in samenwerking met een 
aantal ondernemers een inspiratieavond, om u een voorproefje te geven op een gezellige 
decembermaand. 
Tijdens deze avond kunt u inspiratie opdoen in onze kerstshow en sfeer proeven voor de 
aankomende feestdagen. Tijdens deze avond zijn o.a. aanwezig Slijterij Pinotage, 
Versspecialist Martens, Bakker Pots en Landwinkel De Grazerij / Kudde van Anloo waar u 
heerlijke dingen kunt proeven. 
 
Hopelijk tot dan! 
Tuinwinkel Klinkers in Annen. 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:toneelverenigingadvendo@gmail.com
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11 november Sint Maarten 
 
Ook dit jaar zullen de ondernemers van Veelzijdig Annen de 
lampion lopende kinderen op maandag 11 november 
gezamenlijk ontvangen.  
 
Dus in plaats van alle winkels afzonderlijk bij langs te gaan,  
kunnen de kinderen hun zangkunsten op een centrale plek in 
het winkelcentrum uiten. Waarna een snoeppakketje voor hen 
klaar ligt.  
 
De kinderen kunnen tussen 17.00 en 18.00 uur langs komen 
en daarna kan men als vanouds het dorp in gaan om langs 

de deuren te gaan. 
 

 
 

 
 
Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Annen! 
 
Op zaterdag 23 november wordt hij om 10.00 uur 
verwelkomt door ondernemersvereniging Anno in het 
Winkelcentrum.   
De optocht eindigt in de Sporthal. 
 
 
 
 

 
 

Bibliotheek Annen gaat open op maandag 4 november. 
 
Er is hard gewerkt de afgelopen weken, en nu is het bijna zo ver.  
Vanaf 4 november is iedereen van harte welkom op de mooie nieuwe locatie aan de Kruisakkers 41 in 
Annen. Onze openingstijden blijven gelijk.  
De officiële feestelijke opening zal later plaatsvinden. 
 
Ook op de nieuwe locatie verwelkomen wij u met een kop koffie en thee en is er volop ruimte om mensen 
te ontmoeten en in alle rust een krantje of tijdschriften te lezen.  
 
Dit zijn onze nieuwe contactgegevens:  
Bibliotheek Annen  
Kruisakkers 41 
9468 BG Annen 
T 088 012 8295 
E info@bibliotheekannen.nl  
I www.bibliotheekannen.nl  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
http://www.bibliotheekannen.nl/
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Zaterdag 21 december oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen. 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de stichting Harleydag 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. 
 

 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 

 
 
 
Overige activiteiten Harleydag Annen 
 
 

 
Vrijdag 22 november: Najaar buffet in het Holthuys.  
Het begint om 16.00 uur en de kosten zijn €5,- pp.  
Opgave kan tot 20 november door een opgavebriefje in de emmer te doen bij de balie 
van het Holthuys of uw naam en aantal personen in te spreken op de voicemail van  
“het oud ijzer telefoonnummer” 06-39377295. 

 

  
LET OP WIJZIGING! 
 
Zaterdag 30 november (was eerst 9 november): uil pimpen met Karla Fidder.  
Het begint om 14.30 uur en de kosten zijn €5,- pp.  
Opgave kan tot 23 november door een opgavebriefje in de emmer te doen bij de balie 
van het Holthuys of uw naam en aantal personen in te spreken op  de voicemail van 
“het oud ijzer telefoonnummer” 
06-39377295 
  

 
 

Zaterdagavond 7 december: Muzikale avond m.m.v. duo Wim en Miranda voor 
alle 65+ers uit Annen in het Holthuys.  
 

Aanvang: 19.30 uur.  Opgave kan tot 1 december door een opgavebriefje in de 

emmer te doen bij de balie van het Holthuys of uw naam en aantal personen in te 
spreken op voicemail van “het oud ijzer telefoonnummer” 06-39377295 
  

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbib-sec-florijn.learningmatters.nl%2Fgle%2Fproject-4-lerarendiner&psig=AOvVaw1VHCrTY9YGPHZVZVpWsLVe&ust=1569521069846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiEwuLH7OQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.pinterest.com/pin/476889048023280168/
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Ik wil ook wel een boek….. 
 
Een oud inwoner van Annen melde zich via www.annen-info.nl  Hij had in het 
Mededelingenblad gelezen dat nieuwe Anneroelen een boek over Annen kunnen krijgen 
als ze zich even voorstellen aan Annen. Deze ex Anneroel had hier ook wel oren naar en 
schreef onderstaand stukje en voor deze moeite kreeg hij een boek namens Commissie 
Dorpsbelangen. 
 
 

Ik ben geboren aan de Annerstreek en heb gewoond aan de Zuidlaarderweg, Kruisakkers en 
Molenakkers. 
Ik ben in 1970 getrouwd en verhuist naar Gieten. Ik was werkzaam als schilder. Ik ben tot 1979 schilder 
geweest bij diverse bedrijven. In 1979 zijn we verhuist naar Hardenberg waar ik als 
buitendienstmedewerker ben begonnen bij een Isolatieglasfabrikant en in 1983 bij een andere 
isolatieglasfabrikant.  En ik  ben met 62 jaar en 9 maanden met prepensioen gegaan. 
Ik ben nu sinds 5 september 73 jaar. 
Mijn hobby’s zijn fietsen op de racefiets en op de ATB in het bos.  We zijn regelmatig met de camper op 
pad. 
 
Jan Reinders Zenegroen 26  7772 NG  Hardenberg  
 
 
 
Zin in een potje Klaverjassen? 

 
 
Er is elke 14 dagen in de “Zetstee” de mogelijkheid om een kaartje te leggen. 
Op 7 november, 21 november enz. Vanaf half 2 is een ieder WELKOM! 
 
Henk en Wilma. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dinsdag 19 november: Liset Hamminga, bekkenfysiotherapie. 
Afdelingsavond Vrouwen van Nu afdeling Annen, aanvang 19.45 uur in Ons Dorpshuis 
                                       
https://vrouwenvannu.nl/annen 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.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  
 
Kijk ook maar in het programmaboekje van “Ons Dorpshuis”. Ook dit jaar staat het weer 
bol van activiteiten op het gebied van cultuur en gezelligheid. 
Het bestuur hoopt u te mogen begroeten op één of meerdere activiteiten,  
want “Ons Dorpshuis” is er voor u, maak er gebruik van! 
 

 

 
Vrijdag 1 november: Kaartavond.  
Aanvang 20.00 uur. Zaal 5 open 19.30 uur. 
Kosten deelname € 2.50 

 

 
Vrijdag 8 november: Gewoon Aans met “Mooi daj der bint”. 
Het Twentsche Gezelschap Gewoon Aans gaat de aanwezigen 
vermaken met De Twentsche Revue. 
Aanvang 20.00 uur. 

Entree € 10.00, Vrienden € 2.50. 

 

Maandag 11 november: Huiskamer, koffieochtend met repaircafé. 
Gezellig koffie drinken en misschien ook nog iets te repareren, kom 
dan langs.  
Een lid van de Historische Vereniging schuift tevens aan.  
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie of  thee € 1.00 per 
kopje. 

 

 

 
Dinsdag 12 november: Impuls Inloopspreekuur. 
Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg, leefbaarheid, 
burenruzies en welzijn, dan bent u welkom van 10 uur tot half 12 in 
het dorpshuis. 
Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en Martine Hopman 
(buurtwerker/coördinator buurtbemiddeling) van Impuls zitten voor u 
klaar. 
 

  
Vrij. 22, zat. 23, vrij. 29 en zat. 30 november ADVENDO 
Toneelvereniging ADVENDO viert haar 150 jarig bestaan met het 
spelen van een aantal komische eenakters. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Entree donateurs van ADVENDO gratis, niet donateurs € 7.50. 
(zie tevens berichtgeving elders in het Mededelingenblad). 

 

 
Op maandag 25 november Impuls Huiskamer Plus 
met een fotopresentatie van Jaap Menses. 
Opgave hoeft niet, koffie of thee € 1.00 per kopje. 
 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent de koffieochtenden, of heeft u vervoersproblemen 
t.a.v. 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 0592-245 924 / 06-13 22 74 83 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
https://dorpshuisannen.us17.list-manage.com/track/click?u=a0b9972bb8b7d34f0b9219d81&id=1d6392fa07&e=88beff1332
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCjYW73qLkAhWMLFAKHShSAHgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fboerenvreugd.nl%2Fkaartavond-hornmeer-voor-boerenvreugd%2F&psig=AOvVaw1O6o5-wDXoBcCP8aklhgIY&ust=1566984489675622
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6ytzExrrlAhWPZlAKHTfgCUUQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.franje-producties.nl%252Fen-dan-nu-revue%252F%26psig%3DAOvVaw3tHU6jQMyYgUyolQsihjGI%26ust%3D1572200794101440&psig=AOvVaw3tHU6jQMyYgUyolQsihjGI&ust=1572200794101440
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Anner bridgeclub viert 40 jarig lustrum  
 

De Anner Bridgeclub bestaat 40 jaar en vierde dat zaterdag op feestelijke 
wijze. Het lustrum begon om 13.00 uur in Woodz, de locatie waar altijd 
gebridged wordt, met koffie en wat lekkers. Daarna werd er Bringo 
gespeeld, een combinatie van Bridge en Bingo waarbij het net als bij Bingo 
gaat om zo snel mogelijk een rij vol te krijgen. Dit keer niet door balletjes te 
trekken maar door een bridgecontract te maken. Het duurde even maar 
toen werd er luid Bringo geroepen door het eerste paar.  
En zo volgden  meer tijdens deze Bringo middag.  
 

De prijsuitreiking vond plaats onder toezicht van een excentrieke dame in geheel roze kledij, Gre 
Parelmoer. Zij was de hele avond aanwezig en zorgde voor zang, muziek en cabaret. Zo leerde ze het 
gezelschap jodelen, gaf ukelele zangles en verzorgde een quiz en organiseerde een groepsfoto.  
Ondertussen genoten de aanwezigen van een voorgerechtenbuffet, een heerlijk hoofdgerecht en een 
dessert buffet. Ook hierbij zorgde Gre Parelmoer met haar assistent meneer Finkers (de broer van) voor 
de nodige hilariteit.  
 
Het was een goed bezocht jubileum wat ook benoemd werd door de voorzitster Marianne Steenbergen.  
Zij noemde dat de club naast het  bridgen ook veel plezier en gezelligheid brengt. De ABC is in 1976 
opgericht door de families Zwiers en Reugebrink. In het begin waren er 8 jeugdleden, maar door studie 
hebben deze indertijd moeten afhaken. Vandaar dat de leeftijd nu wat vergrijsd is.  
We zijn van 30, via 120 naar momenteel 84 leden gegaan.  Het ledental  stabiliseert zich nu.  Mede 
doordat de club begonnen is met het starten van   beginnerslessen zijn er de laatste jaren een aantal 
bridgers bijgekomen.  
 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom in deze  gezellige bridgeclub. Voor meer informatie zie: 
www.annerbc.nl   

 
 
 
 
De Anner Bridge Club 
Bij de Anner bridge club kunt U elke week spelen op donderdagavond en één keer in de veertien dagen 
op dinsdagmiddag in Lounge Restaurant Woodz  te Anloo. 
 

In januari 2020 starten wij weer met onze beginnerscursus op 
woensdagavond. 
 
Neem eens een kijkje op onze site www.Annerbc.nl    
 

Informatie en aanmelden bij: marianne2811@gmail.com of  06 29099481 
 

 
 

 

 
Mandarijnen actie Handbal Vereniging Annen 

 
Zaterdag, 9 november, komen de leden van de handbalvereniging Annen vanaf 
10.00 uur weer bij de inwoners van Annen aan de deur om mandarijnen te 
verkopen. 
Ook dit jaar worden de mandarijnen weer betrokken van de plaatselijke 
groenteman Jan Martens. 
Eén zak kost €5,-. Om de verenigingskas te spekken komt de opbrengst van 
deze actie aan de handbalvereniging Annen ten goede. 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annerbc.nl/
http://www.annerbc.nl/
mailto:marianne2811@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfg_PrvLrlAhVQbVAKHRBJC8gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fzeewolde-actueel.nl%2Falgemeen%2Fhoreca-bridge-drive-in-centrum-zeewolde&psig=AOvVaw3Vt_FLGZ-sqxl1jFjHXOD0&ust=1572198196666510
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.agendakralingencrooswijk.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fbridge-beginners.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.agendakralingencrooswijk.nl%2Fbridge-beginners%2F&docid=YU0MUR85fawOiM&tbnid=F1Ko5iG5mfIG_M%3A&vet=10ahUKEwin0pumvbrlAhUq0aYKHY0FBFAQMwiVAShAMEA..i&w=420&h=230&itg=1&hl=nl&bih=729&biw=1600&q=bridgen%20voor%20beginners&ved=0ahUKEwin0pumvbrlAhUq0aYKHY0FBFAQMwiVAShAMEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiliKiEpr_lAhVBa1AKHZRiAvwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.savevape.nl%2Fnl%2Fflavour-art-mandarin.html&psig=AOvVaw1QYQ9mNsDQaZ_dsUGPijYW&ust=1572363842315332
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Save the date 

 
 

 
VV Annen viert in 2020 haar 75 jarig jubileum op 16 mei! 
Op 19 mei 1945 werd de voetbalvereniging VV Annen opgericht. Dat is volgend jaar in mei 2020 al weer 
75 jaar geleden en dat wordt groots gevierd door de vereniging op zaterdag 16 mei.  
Een aparte jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen. 
De aftrap van de festiviteiten is in de ochtend 
voor de jongste jeugd. In de middag en avond 
hoopt de vereniging naast de eigen leden, veel 
oud-leden te verwelkomen. In de avonduren is er 
een feest voor iedereen.  

Het exacte programma volgt natuurlijk nog. Net 
zoals de wijze van aanmelden voor deze dag!  

Weet je wel al oud-leden die deze dag niet 
mogen missen, geef dan ook aan hun vast de 
datum door! 
 
De kersverse nieuwe voorzitter van VV Annen, Remco van Rossum, geeft aan dat de vereniging hoopt op 
een mooie onvergetelijke dag en dat veel leden en oud-leden de weg naar het sportpark weten te vinden.  

In het volgende Oeleneis meer nieuws over het programma en de aanmeldprocedure. Houd ook de 
website www.vvannen.nl in de gaten of volg ons op Facebook:  https://www.facebook.com/VVAnnen/ 

 

 
 
Mountainbike Snert tocht 
  
Zondag 29-12-2019  (laatste zondag van het jaar)  
 
Vertrek 8.30 uur kantine VV Annen.  
 
 

 

  

http://www.annen-info.nl/
http://www.vvannen.nl/
https://www.facebook.com/VVAnnen/
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Gelezen in de Schakel 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meld je aan voor de nieuwsbrief via: https://www.drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap 
 

 

  

http://www.annen-info.nl/
https://www.drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap
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“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. 
 
 

 
Mc Annen schenkt AED 

 
Tijdens de grasbaanraces in 2018 en 2019 werd 
een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de 
honderden bezoekers. Het bestuur van Mc Annen 
heeft dit geld beschikbaar gesteld ten behoeve 
van een AED. 
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is 
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer 
kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt 
door het geven van een elektrische schok. Er zijn 
in Annen veel vrijwilligers opgeleid die de 
AED’s  kunnen bedienen. De kans om een 
hartstilstand te overleven wordt zo steeds groter.  
 
De werkgroep Hartveilig Annen is erg blij met 
deze AED. Natuurlijk hoopt een ieder dat het 
nooit gebruikt moet worden, maar als je hier een 
leven mee kan redden dan zou dat toch geweldig 
zijn. Deze AED is opgehangen in “het Veld”. 
Hiermee is bijna overal in Annen, binnen 4 
minuten na een melding, een AED beschikbaar. 
Iets waar Annen best trots op mag zijn. 
 
Op de foto een delegatie van het bestuur van Mc 
Annen en Hartveilig Annen bij de nieuwe AED. 
 

http://www.annen-info.nl/
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