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Stem ook op Commissie Dorpsbelangen  

 
Dit is het vierde jaar dat de Rabobank (Assen Noord Drenthe) de Clubkas 
Campagne organiseert. Jaarlijks stelt deze bank op deze manier een deel 
van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning 
aan het lokale verenigingsleven.  
 
De leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 
september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld.  

 
Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze 
bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun 
stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen 
zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer 
geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare 
bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-).  

Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 brengen zij via een 
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid 
ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden 
uitgebracht. 

Commissie Dorpsbelangen hoopt natuurlijk dat alle Anneroelen ook een stem op hen wil uitbrengen! 
 
 
 
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.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=2ahUKEwjdi4b5ytraAhWS2aQKHaqnCyoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/kalender-1&psig=AOvVaw05lq48L6XTw-D01jLsaND4&ust=1524922883826660
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Zaterdag 20 oktober vanaf 9.00 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 Oranje 
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 in Annen wonende  Ben Snijders exposeert in de Magnuskerk in Anloo 
 

Overzichtstentoonstelling Ben Snijders “Vijftig jaar schilder”. 
Magnuskerk Anloo. 
8 t/m 16 september. 

Dagelijks  van 13 tot 17 uur.   

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.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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Gratis motorsportspektakel in Annen viert haar 15 jarig bestaan op 30 september. 
 

MC Annen viert dit jaar haar 15 jarig bestaan tijdens de 
Queensgrass Grasbaan race. Een motorsportspektakel dat jaar in 
jaar uit door duizenden enthousiaste mensen wordt bezocht. Ook 
dit jaar is de race weer gratis toegankelijk voor het publiek.  
Dit jubileumjaar zal er voor de eerste keer gestreden worden om 
het baanrecord. De snelste rijders uit de trainingen zullen proberen 
’s middags een baanrecord te vestigen.  
 

 
 
In de pauzes treedt de Heavy Hoempa band op, 7 blazers en een drummer die tot het gaatje gaan! 
Met verrassende uitvoeringen van herkenbare gouwe ouwe van o.a. Metallica, Motörhead, Guns 'n' 
Roses, Iron Maiden, en AC/DC. 
Kijk maar eens op: https://www.youtube.com/watch?v=GRQykaBOnxA  
 

 
 
Net als voorgaande jaren organiseert MC Annen de laatste wedstrijden van het seizoen in de 
verschillende jeugdklassen waarbij de strijd om het Nederlands kampioenschap wordt beslist. Deze 
kampioenen zullen na afloop ter plekke worden gehuldigd. Daarnaast zal er ook dit jaar weer een 
internationaal zijspanveld aan de start verschijnen met deelnemers uit Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Engeland en Nederland. Natuurlijk ontbreken ook de jongens en meiden uit de buurt niet, zij 
zullen in de regioklasse het publiek trakteren op een felle strijd.  
 

De training begint om ± 10.15 uur en de rijders 
worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het publiek. 
Tijdens de rijdersvoorstelling worden alle coureurs 
persoonlijk aan het publiek voorgesteld om 
vervolgens als één groot lint langs het publiek te 
rijden. Dit is voor met name de jongste rijders altijd al 
een hele happening op zich. Vervolgens beginnen de 
wedstrijden. 

Om het 15 jarig bestaan te vieren, is er op zaterdag 29 september een feestelijke receptie waarvoor 
alle oud-bestuursleden, sponsoren en vrijwilligers worden uitgenodigd. Want alleen door de inzet van al 
deze mensen en de medewerking van de buurt kan MC Annen haar 15 jarig bestaan vieren. 

 Meer informatie: www.mcannen.nl     https://www.facebook.com/MCAnnen 

http://www.annen-info.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GRQykaBOnxA
http://www.mcannen.nl/
https://www.facebook.com/MCAnnen
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Op zondag 16 september is Pedaal Vocaal 
Het jaarlijkse actieve muzikale evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag in 
september. 

Natuur, Cultuur en Fietsen. 
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie muziek getrakteerd worden. 
Tijdens de muzikale fietstocht Pedaal Vocaal komen deze drie zaken zomaar bij elkaar! 
De volgende deelnemers zijn al bekend, op zondag 16 september 2018 treden op, op schilderachtige 
locaties in Noord-Drenthe:  Meezz, Fluitenkruid, De Constantes van Faraday, Didgeridoo, Voormalig 
Klein Koortje,  De Dames,  Rie-jetske, Erik en Martijn,  Full House,  Wandering Fire,  Sisterhood,  Van 
Speijkkwartet,  Femmes Cabales,  Zangformatie Link en Kerwin.  
Dit gaat een geweldige middag worden met prachtige optredens! 
De optredens zijn tussen 11.00 en 17.00 uur, elk groep treedt twee keer op verschillende locaties. De 
locaties zijn in 2018:  Herberg De Fazant in Oudemolen, De Liefde van de Drentsche Aa in Schipborg, 
Het Witte Huis in Zeegse, Perron 3 in Tynaarlo, Theeschenkerij Homanshoff en Woodz in Anloo  
De locaties zijn per fiets bereikbaar maar uiteraard ook per auto! 

Toegang. 
Toegangskaarten (passe-partouts voor alle optredens) zijn via http://www.pedaalvocaal.nl/  
verkrijgbaar. Maar ook op iedere locatie waar je wilt starten met Pedaal Vocaal zijn toegangskaarten te 
koop. 
Voor €15,- bezoek je zoveel concerten als je maar wilt. 

Drentsche Aa. 
We zijn trots op dit prachtig stukje Drenthe en ondersteunen dit met voor elke bezoeker €1,- ten bate 
van het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voor een sfeerimpressie 2018 kunt u de foto’s bekijken op onze facebookpagina.  
Vocaal Festival Annen is in 2019 op 7, 8 en 9 juni! Opgeven is uiteraard al mogelijk! 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.pedaalvocaal.nl/rie-jetske-erik-en-martijn/
http://www.pedaalvocaal.nl/van-speijkkwartet/
http://www.pedaalvocaal.nl/van-speijkkwartet/
http://www.pedaalvocaal.nl/
https://www.facebook.com/vocaalfestivalannen/?ref=bookmarks
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Zaterdag 1 september en 3 november 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 
 
 
 
 
 

 
 
Peutergym 
 
Afgelopen seizoen was de Peutergym weer een groot succes. Na de zomerstop gaan we in september 
weer enthousiast verder. De data voor het schooljaar 2018-2019 zijn: 
14 en 28 september, 12 oktober, 9  en 23 november, 7  en 21 december, 11 en 25 januari, 8 februari, 
1, 15 en 29 maart en 12 april.  
 
Belangrijk: de tijd is gewijzigd, iedereen is nu welkom van 10.15 – 11.15 uur. 
 
Alle peuters van 1 tot 4 jaar uit Annen en omgeving zijn dan weer welkom in de Sporthal in Annen om 
samen met hun ouders, opa en oma of een verzorger lekker vrij te spelen. De sporthal is dan 
omgetoverd tot speelparadijs. Er zijn schommels, ringen, matten, klimtoestellen, trampolines, 
glijbaantjes, fietsjes, stepjes, loopauto's, hoepels, ballen, blokken, enz. Er is voor iedereen wel iets te 
doen. 
Kosten: € 0,80 per keer per kind. Opgave vooraf is niet nodig.  
 
We starten met het opbouwen om 09.45 uur en hulp daarbij is van harte welkom.  
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Vrouwen van Nu Annen ontvangt “Het Hamelhuys” 
 
Dinsdag 18 september Afdelingsavond in ‘Ons Dorpshuis’, aanvang 19.45 uur; zaal open vanaf 19.00 
uur. 
                                       
Hamelhuys, goede doelenavond. Het Hamelhuys is een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun 
naasten, in Groningen opgezet door Josje Hamel. 
 
 
 
 
 

 
 
“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 de 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 (06 121 94 434) bereikbaar op maandag en dinsdag. 
De Inloop: Dinsdag  14.00 – 16.30 uur 
De Inloop: Woensdag  10.00 – 12.30 uur 

 

Zangkoor d'Anner Zangoelen  
 

 
Tijdens de Uit-dag/Nationale Monumentendag treed het 
Zangkoor d’ Anner Zangoelen op in De Driesprong.  
Tegenover het kerkje in Gieterveen zaterdag 8 september om 12.00 
uur. 

 

 

http://www.annen-info.nl/
https://vrouwenvannu.nl/annen
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Leer bridgen bij de Anner Bridge Club in 12 lessen 

 
Ook dit jaar organiseren wij weer een bridgecursus voor beginners. 
Afgelopen jaar is deze cursus zeer succesvol geweest met 9 aspirant bridgers, die 
vervolgens allemaal lid zijn geworden van onze bridgevereniging.  
De lessen vinden plaats in ons bridge-café Woodz te Anloo. 
Een erkende bridgedocent leert u in 12 lessen de beginselen van dit boeiende 
kaartspel. 

 
De cursus begint bij voldoende deelname in januari 2019 op woensdagavond. 
Kosten € 95,00,  inclusief lesmateriaal. 
Informatie en aanmelden bij Marianne Steenbergen. 
Marianne.steenbergen@ziggo.nl of  06 29099481 
 
 
 
 
 

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: www.drentslandschap.nl  
 
 

 
Boerderij in de buurt 
Interactieve voorstelling over kansen op het platteland  
 
Theatermakers van Agrarisch Erfgoed Nederland voeren 
8 september een bijzondere voorstelling op in Egberts 
Lent in Nieuw Annerveen, een monumentaal pand van 
Stichting Het Drentse Landschap. De interactieve 
voorstelling Boerderij in de buurt  gaat over historische 
boerderijen anno nu. Welke kansen biedt het platteland 
en welke rol speelt een eigenaar van agrarisch erfgoed 
daarbij? 
 
 

 
Wonen op het Drentse platteland in een historische boerderij is voor veel mensen een droom: lekker 
buiten wonen in rust en ruimte. Een goed evenwicht met de agrarische omgeving en cultuur is dan wel 
van belang. De theatermakers van Agrarisch Erfgoed Nederland laten in hun stuk zien waar het kan 
knellen en gaan hierover met het publiek in gesprek, voordat de eindscene wordt neergezet. 
De voorstelling wordt gespeeld in de schuur van de Egberts Lent in Nieuw Annerveen; een historische 
boerderij (huidige vorm dateert van 1812) waar in werkelijkheid tegenwoordig ook alles samenkomt: 
het pand wordt bewoond, er is een Bed&Breakfast, het is één van de Informatiecentra van Stichting 
Het Drentse Landschap, het wordt verhuurd als vergaderlocatie en het fungeert als Rustpunt. 
 
De voorstelling  Boerderij in de buurt wordt op zaterdag 8 september gespeeld: om 20.00 uur.  Met de 
voorstelling wordt een bijzondere invulling gegeven aan Open Monumentendag en Culturele Zaterdag 
in de gemeente Aa en Hunze. Egberts Lent bevindt zich aan Hunzeweg 30 in Nieuw Annerveen. 
Kaarten á € 10,- zijn nu al verkrijgbaar via de webwinkel van Het Drentse Landschap: 
www.drentslandschap.nl. Beschermers van Stichting Het Drentse Landschap kunnen met korting naar 
deze voorstelling. 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:Marianne.steenbergen@ziggo.nl
http://www.drentslandschap.nl/
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Terug naar je schooltijd  
 
Film over school en onderwijs in het Drents archief 
 
In het Drents Archief draait in de maand september de film ‘Naar school’. De beelden uit de jaren ’30 
t/m ’70 zullen bij veel mensen herinneringen oproepen. Netjes in de rij naar binnen, je klompen op een 
rijtje in de gang, meisjes met strikken in het haar en het inktpotje in je schoolbank. Of in later tijd: 
jongens met lange haren, meester met een ruige baard, met je blote voeten op het sportveld en aan 
het eind van het jaar het schoolfeest. Kreeg je ook buikpijn van de zenuwen toen de bus van de 
schooltandarts het plein opreed? 
 
De filmfragmenten zijn op verschillende locaties en scholen in Drenthe opgenomen. Niet alleen de 
lagere school komt in beeld, maar ook de peutertijd, het kleuteronderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Er zijn prachtige opnames te zien uit de jaren ’30 van de Groen van Prinstererschool in Meppel, met 
gymnastiek in de schoolbanken en spelletjes op het schoolplein. Op de ambachtsschool in Emmen 
leren de jongens in 1951 hout- en metaalbewerking. Filmbeelden uit 1969 laten de bus van de 
schooltandarts zien op bezoek bij een school in Sleen.  
 
Leerlingen van de huishoudscholen De Horizon en Tabitha in Klazienaveen komen in beeld tijdens het 
tuinieren, wassen en strijken, maar ook bij een uitbundig schoolfeest van Tabitha in 1971. Dansende 
meisjes in jaren ’70 kleding en de nonnen van de rooms-katholieke school in habijt aan de kant; het is 
een fantastisch gezicht. De film van basisschool De Zaaier in Zuidwolde toont een meester met een 
lange baard, gekleed in een bruine broek en geel overhemd. Hij zit gewoon op tafel aardrijkskunde te 
geven. De afstand tussen scholier en leerkracht is in 1975 letterlijk en figuurlijk kleiner geworden.  
 
De opnames zijn gemaakt door verschillende amateurfilmers. Hun films zijn opgenomen in de collectie 
van DAVA, de audiovisuele tak van het Drents Archief. De filmcompilatie ‘Naar school’ is doorlopend te 
bekijken in de Digilounge van het Drents Archief. De film duurt ongeveer 30 minuten. De toegang is 
gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en vrijdag 10.00 – 13.00 uur.  
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihvrGawIrdAhVOyKQKHa2GCzAQjRx6BAgBEAU&url=http://zevensprong.org/page/de-zevensprong&psig=AOvVaw2sPONLEYPuhkD5nGF7ToIX&ust=1535365456407336
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Digitaal Café 
Vanaf begin september weer 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. Het boekstartuurtje 
wordt verzorgd door Mareta de Voogd. De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.  
Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur. 
Data:  19 sept – 17 okt – 14 nov – 12 dec 2018 16 jan - 6 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019 
 
Instagram 
Volg je de Bibliotheek al op Instagram?  
Wij zijn te vinden als bibliotheekannen. Hier vind je leuke en actuele informatie over ons, en natuurlijk 
ook boekentips! 
 
Cursussen 
Klik & Tik, computercursus voor beginners.  
Dinsdag 11, 18, 25 september en 2, 9 oktober Tijd: 9:30-11:30 
Informatie en opgave: in de Bibliotheek of 088-0128295 of info@bibliotheekannen.nl 
 
Digisterker, regel zelf je overheidszaken via het internet. 
Voor inwoners van Aa en Hunze 
Woensdag 12, 19, 26 september en 3 oktober Tijd: 19:00-21:00 uur  
Een cursus bestaat uit vier dagdelen van twee uur. Er wordt gewerkt in kleine groepjes onder 
begeleiding van twee gecertificeerde docenten, die alles stap voor stap uitleggen. Cursisten krijgen een 
werkboek. Tijdens de cursus leer je: 
Hoe je een DigiD aanvraagt en gebruikt 
Hoe je informatie kunt vinden op websites van de overheid 
Hoe je digitaal een afspraak kunt maken op het gemeentehuis in Gieten 
Hoe je een toeslag kunt aanvragen 
Hoe je de persoonlijke omgevingen van overheidsorganisaties kunt gebruiken, zoals bijv. 
MijnToeslagen, MijnOverheid en Werk.nl en hoe je Regelhulp kunt gebruiken  
 
In de cursus is een speciale module opgenomen over de website van de gemeente Aa en Hunze.  
Als je mee wilt doen, moet je wel weten hoe een computer werkt: je kunt werken met een toetsenbord 
en muis, je hebt een e-mailadres en beschikt thuis over internet. 
Opgave Digisterker via de website van de Bibliotheek of bij de balie. 
 
De cursussen en workshops zijn gratis, tenzij anders vermeld. 
 
Workshops (oktober/november) 
Workshop iPad. 
Workshop Marktplaats. 
Workshop Mappen en Bestanden. 
Workshop Facebook en WhatsApp. 
Meer informatie over deze workshops volgt op onze website, in de Schakel en in de Bibliotheek. 
https://www.bibliotheekannen.nl 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
https://www.bibliotheekannen.nl/
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Meer info: http://www.dorpshuisannen.nl  voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 

Koffie-ochtend Plus door Impuls 
 
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de 
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus.  
U hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen (€1,-) 
Opgave is niet nodig. Het is een inloopochtend, plus een 
activiteit om aan mee te doen of bijv. te luisteren naar een 
lezing. Dus iedereen is welkom van 9.30-11.30 uur. 

 
 
 

Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid 
 
Elke 2de dinsdagochtend van de maand 10.00 – 12.00 uur houden 
Impuls en het Sociaal Team een inloopspreekuur in Ons Dorpshuis.  
 
Maatschappelijk werkster Diana Hagenauw, mantelzorgconsulente Carin 

de Jonge en buurtwerker Martine Hopman zitten voor al uw vragen klaar op het gebied van 
maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen.  
U kunt geheel vrijblijvend bij hen binnenwandelen. De koffie en thee staan klaar. Kom gerust langs, 
een afspraak maken is niet nodig. 
 
 

Kaart- en sjoelavonden in “Ons Dorpshuis” 
 

Traditiegetrouw  organiseert “Ons Dorpshuis” Annen in het komende seizoen 
(2018-2019) weer een aantal kaart- en sjoelavonden op de zaterdagavond.  
Naast de vaste groep deelnemers bij zowel het kaarten als het sjoelen zijn 
nieuwe deelnemers uiteraard van harte welkom. Hoe meer deelnemers, hoe 
beter, hoe gezelliger, hoe spannender!! Er zijn fijne vleesprijzen te winnen! 
De organisatie van deze avonden is wederom in uitstekende handen van 
onze vrijwilligers Coba Lammers en Janneke Schnuck. 

 
Een sportief avondje kaarten/sjoelen is reuze gezellig. Overtuig u zelf en kom gerust langs! 
 
De kaart/sjoel-avonden beginnen om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur. 
De kosten bedragen per avond € 2.50. 
 
Data: 
22 september 2018 
20 oktober      2018 
24 november  2018 
26 januari       2019 
23 februari      2019 
30 maart         2019 
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Jaarvergadering 
 
Maandagavond 8 oktober a.s. vindt onze jaarvergadering plaats. 
Aanvang: 20.00 uur in "Ons Dorpshuis". 
Agenda van deze bijeenkomst vindt u in de volgende editie van het Mededelingenblad. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda!! 
 
Graag tot ziens op 8 oktober! 
 
Bestuur "Ons Dorpshuis" 
 
 

 “Vriend” worden van “Ons Dorpshuis”. 
 

Bent U nog geen “Vriend” en bent u naar die mogelijkheid nieuwsgierig geworden, kijk 
dan eens op de site van het dorpshuis. www.dorpshuisannen.nl 
Klik op Ons Dorpshuis, klik vervolgens op Vrienden en lees de informatie. 
Uiteraard zijn ook de bestuursleden bereid om de gewenste informatie te verschaffen. 
Wie, weet……………..tot ziens in “Ons Dorpshuis”. 

 
 

Activiteiten die het komend seizoen zijn te bezoeken in “Ons Dorpshuis” 
 
Vrijdag 7 september Ladies Night. 
18.00 uur – 22.00 uur. Toegang gratis. 
  
Zaterdag 13 oktober Valse wichter. Vocaal vrouwenkwartet. 
20.00 uur. 
Vrienden: € 2.50, niet vrienden € 7.50 
 
Vrijdag 26 oktober Kleintje Annermarkt.  
19.00 uur.   
Org. Historische Vereniging. Leden Historische vereniging gratis, niet leden  €2.00. 
 
Kijk voor uitgebreide informatie over de voorstellingen op www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen 
 
 

Koffieochtend 
 
Elke 2e maandagochtend van de maand koffieochtend “Ons Dorpshuis” waar gezellig 
met elkaar een praatje gemaakt kan worden. 
 
 

 
 

 
 
Klaverjassen. 

Vanaf oktober om de 14 dagen, op de donderdag, is er klaverjassen in de Sportsbar 
Aanvang; 13.30 uur. 
Iedereen die een kaartje wil leggen, is welkom! 
 
Voor informatie Wilma Weggers, 0592272714. 
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Hunzekoor start nieuwe seizoen met Fancy Fair en open repetitie 
 

 
 
Op Culturele Zaterdag 8 september organiseert het Hunzekoor van 13:30 tot ca. 16:30 als startpunt 
van het nieuwe koorseizoen een fancy fair, in samenwerking met Café ’t Keerpunt in Spijkerboor. 
Afhankelijk van het weer vindt het gebeuren binnen of buiten plaats. Het koor treedt twee keer 
ongeveer 20 minuten op (om ca. 13:40 uur en ca. 14.20 uur) met een keuze uit het succesvolle 
programma Gemengd Boeket: o.a. ‘Va Pensiero’ (Verdi), ‘Fiets’ (Herman van Veen), ‘To make you feel 
my love’ (Adèle) en ‘Perfect day’ (Lou Reed). Zangkoor Vriendenkring Grolloo verzorgt een 
gastoptreden met o.a. ‘Het dorp’ (Wim Sonneveld), ‘Ave Verum’ (Mozart) en ‘Tears in heaven’ (Eric 
Clapton). Beide koren staan onder leiding van dirigent Inge Roelands en worden begeleid door 
Margreet Puite op de piano. 
 
Op de fancy fair zijn goede (tweedehands)spullen te koop en door koorleden zelfgemaakte lekkernijen. 
De opbrengst komt ten goede aan de koorkas, mede om te zorgen dat de kooroptredens gratis 
toegankelijk kunnen blijven.  
 
Op de eerstvolgende repetitieavond start het veelzijdige en gezellige Hunzekoor met het instuderen 
van een prachtig Amerikaans programma met o.a. werken van Gershwin (Porgy & Bess), Bernstein 
(Westside Story), Scott Joplin (Treemonisha) en Philip Glass. Nieuwe leden in alle stemgroepen zijn 
van harte welkom! Belangstellende zangers, ook beginnende, worden uitgenodigd om naar de open 
repetitie op dinsdag 11 september te komen. Meer informatie op www.hunzekoor.nl 
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