
 september 2020  Jaargang 11 

Zuidlaarderbollenactie VV Annen 

Op vrijdag 2 oktober organiseert VV Annen de jaarlijkse Zuidlaarderbollenactie. De pupillen van 
de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen aan de deur komen om de welbekende 
Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan de 
jeugdafdeling van de vereniging. 

De actie vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020 tussen 18.00 
uur en 20.15 uur in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, 
Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en 
Eexterveen.  

Uiteraard hanteren we de RIVM maatregelen tijdens deze 
actie. De Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk. Gepast geld zou 
wenselijk zijn. De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op 
een goede verkoop!  

Oud papier: maandag 28 september 18.00 uur 

Oud papier wordt maandelijks opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van de 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers (tijdelijk vier vanwege Corona maatregelen) van 
één van de Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dat Ploeg Groen.  

I.v.m. problemen bij het oud papier bedrijf zijn twee ophaaldagen gewijzigd, deze zijn nu op
maandag 9 november en maandag 21 december, beide vanaf 18.00 uur. Denk erom, als je
buiten de dorpsgrens woont (of eerder een brief hebt ontvangen) dat je het papier aan de juiste
kant van de weg neer zet (daar waar de vrachtwagen rijdt). Dit in verband met de veiligheid,
zodat we niet meer de straat hoeven over te steken.

Komende data:  
Maandag 28 september 18.00 uur Groen  
Maandag 9 november  18.00 uur Blauw  
Maandag 21december  18.00 uur Oranje 

Voor meer informatie kun je terecht op: www.mijnafvalwijzer.nl. 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Extra informatie Avondvierdaagse Annen 

De organisatie van de Avondvierdaagse Annen heeft besloten om de Avondvierdaagse toch door 
te laten gaan. Het vindt plaats van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 september. Het start- en 
eindpunt is bij zwembad de Borghoorns in Annen.  

Je kunt je kind nog aanmelden via: 
https://www.avondvierdaagse-annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen.  
Aanmeldingen die in april al zijn gedaan, blijven gewoon geldig tot en met september. 

Warming up tijdens Avondvierdaagse 2019 

1,5 meter maatregel 
Door de versoepeling van de 1,5 meter maatregel voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en 
tot volwassenen én aangezien het een buitenevenement is, heeft de organisatie ervoor gekozen 
om het evenement toch plaats te laten vinden. Wel wil de organisatie volwassenen oproepen om 
de 1,5 meter maatregel in acht te nemen. Dit geldt ook voor ouders die niet meelopen en hun 
kinderen komen brengen. Het verzoek is om kinderen te brengen/halen en daarna meteen weer 
weg te gaan en om hierbij zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. Van de ouders van 
kinderen uit de groepen 1 en 2 wordt wel verwacht dat ze allemaal meelopen.  

Voor meer informatie kun je terecht op www.avondvierdaagse-annen.nl. Bij vragen kun je ook 
een mail sturen naar: A4d.annen@gmail.com.  

Geen Oeleneis in september 

Helaas worden er in verband met corona heel veel activiteiten afgelast. Daarom is besloten om 
geen Oeleneis uit te brengen in de maand september. Hopelijk zijn er tegen het eind van het jaar 
weer voldoende activiteiten om een Oeleneis te vullen. Actuele informatie plaatsen we in het 
Mededelingenblad en op www.annen-info.nl.  

https://www.avondvierdaagse-annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen
http://www.avondvierdaagse-annen.nl/
mailto:A4d.annen@gmail.com
http://www.annen-info.nl/
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Jeu de boulen in Annen 

Begin juli is het jeu de boulen in Annen 
gestart op de dinsdagmiddag om 14.00 uur 
op de twee jeu de boules banen voor de 
sporthal. 

Er worden twee spelletjes gespeeld, zodat 
iedereen rond 16.00 uur weer naar huis 
gaat. Hoewel er veel aanmeldingen zijn, 
blijkt het toch een klein groepje te zijn dat 
regelmatig komt. Ook was het de 
bedoeling op de donderdagavond om 
19.00 met een groep te starten, maar dat 
is helaas nog niet van de grond gekomen. 
We kunnen dus nog best wat deelnemers 
gebruiken. 

Je kunt altijd en vrijblijvend deelnemen, er zijn geen kosten aan verbonden, ook niet als je je 
aanmeldt bij de groep. Het maakt niet uit of je goed bent of juist heel weinig ervaring hebt, we 
spelen voor de gezelligheid en door ervaring leer je het spel beter. 

Als je je aanmeldt voor de groepsapp krijg je altijd bericht als er iemand gaat spelen en kan je 
zelf beslissen of je meedoet of niet (de app wordt niet gebruikt voor andere zaken). 

Interesse?  
Meld je aan bij hans@brandtsbuys.nl (06-15 26 12 99) of 
jtsteenbergen53@gmail.com. (06-22 24 74 80) of kom eens 
kijken of meedoen. 

Zaterdag 5 september oud ijzer ophaaldag 

Op zaterdag 5 september is het oud ijzer ophaaldag voor St. Harleydag Annen. Mocht je oud 
ijzer en/of andere metalen hebben, dan kun je ons bellen of mailen en wij komen het graag 
ophalen. Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in 
overleg. Tel. 06-39 37 72 95 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.  

Wij nemen geen witgoed meer in! 

mailto:hans@brandtsbuys.nl
mailto:jtsteenbergen53@gmail.com.
mailto:info@harleydagannen.nl
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Hunzekoor hervat repetities op nieuwe locatie 
 
Na een onderbreking van bijna een half jaar, hervat het Hunzekoor op dinsdagavond  
1 september de repetities. Het Hunzekoor is een gemengd koor, bestaande uit 25 leden en 
repeteert iedere dinsdag van 19.30 – 21.45 uur.  
 
In verband met de corona-eisen aan de ruimte verhuist het koor tot nader order van de zaal 
achter Café ’t Keerpunt in Spijkerboor naar de sportzaal van het Bewegingshuis aan de 
Dorpsstraat 52 in Eexterveen. Hier kunnen de leden meer dan voldoende onderlinge afstand 
houden en kan worden voldaan aan alle eisen van het coronaprotocol voor koorzang. Koorleden 
hebben er na de gedwongen stop veel zin in om met elkaar de draad weer op te pakken.  
 
Het Hunzekoor staat onder de enthousiasmerende leiding van Inge Roelands. Samen werken we 
toe naar minimaal twee uitvoeringen van een (thematisch) jaarprogramma en zingen een heel 
gevarieerd repertoire. Dit seizoen nemen we modern werk van o.a. Jenkins (The Armed Man), 
Whitacre en Pärt, naast middeleeuws werk van Desprez en Monteverdi onderhanden, rond het 
thema Oorlog en Vrede.  
 
Nieuwe leden van harte welkom 
Belangstelling om mee te zingen? Kijk op de website www.hunzekoor.nl. Op dinsdag 8 
september houdt het koor een open repetitie. Je kunt je aanmelden voor de open repetitie via 
secretaris@hunzekoor.nl. Als je liever een andere keer wilt komen, kan dit ook. Maar ook dan 
graag eerst aanmelden. 
 
 

Eigen fruit persen op zondag 20 september 
 
Op zondag 20 september kan je eigen fruit verwerkt worden tot sap bij korenmolen De Eendracht 
in Gieterveen. Die dag is er een mobiele fruitpers aanwezig. De prijs voor het persen is € 1,10 
per liter = € 5,50 per pak.  
 
Hoe werkt het?   
Je kunt je voor 20 september aanmelden 
bij de contactpersoon van de fruitpersdag: 
Jan de Graaf, telefoon: 06-11 00 58 62.  
 
Geef hierbij je naam, telefoonnummer, e-
mailadres en het verwachte aantal kilo’s 
fruit door. Dit laatste is van belang voor de 
planning van de dag.  
De contactpersoon geeft door hoe laat je 
aan de beurt bent. Deze planning is om 
twee zaken noodzakelijk: hygiëne rondom 
covid19 en het voorkomt lange wachttijden.  
 
Voor het persen van ongeveer 75 kilo fruit, kun je uitgaan van 30 minuten. Het fruit hoeft thuis 
niet gewassen te worden, maar het is wel gewenst dat er geen zand en gras aan zit. Ook rotte 
vruchten graag thuis eruit halen.  
 
Meer informatie 
Bezoekadres korenmolen De Eendracht, Broek 62, 9511 PV Gieterveen.  
Voor aanmelden of meer informatie, neem contact op met Jan de Graaf, via 06-11 00 58 62. 

http://www.hunzekoor.nl/
mailto:secretaris@hunzekoor.nl
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Sportvereniging Annen 

 

Gymnastiek 
- Nijntje Beweegdiploma/ kaboutervolleybal  

- Recreatief turnen 

- Selectie turnen 

- Freerunning 

- Steps 

- Volwassenen gym 

 
 
 
 
 

 
Volleybal 

- Nijntje Beweegdiploma/ kaboutervolleybal 

- Mini’s 

- Jeugd A, B & C 

- Senioren dames & heren 

 

 

 

 
Voor vragen kunt u mailen naar 
secretariaatsvannen@gmail.com 
 
Site: www.svannen.nl/  
 

mailto:secretariaatsvannen@gmail.com
http://www.svannen.nl/
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Activiteiten in Ons Dorpshuis 
 
De komende maand worden de volgende activiteiten georganiseerd in het Dorpshuis in Annen:  
 
Vrijdag 5 september: 
 Klaverjasavond. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in zaal 2.  
 Kosten deelname € 2.50   
 
Dinsdag 8 september: 
 Inloopspreekuur IMPULS van 10.00 uur tot 11.30 uur.  
 Voor alle vragen aan Impuls Welzijn of een gesprek is Nicole Briedé aanwezig. 
 Graag via een appje, telefoontje of mailtje laten weten dat je komt:  
 06-51 04 57 42 of via mail: n.briede@impulsaaenhunze.nl.  
 
Maandag 14 september: 
 Huiskamer met IMPULS. 
 Gezellig koffie drinken en na lange tijd weer bijpraten 
 9.30 uur tot 11.30 uur, zaal 2. 
 Opgave gewenst: 06 51 04 57 42 of via mail: n.briede@impulsaaenhunze.nl.  
 
Zaterdag 26 september: 
 Schotse avond. 
 Carieke Pol en Jouke Aukema nemen ons met hun verhalen, de muziek en zang, de 
 specifieke kleding en niet te vergeten de dansen mee naar de Schotse Highlands.  
 Aanvang : 20.00 uur. Vrienden € 2,50 overige belangstellenden € 5,- . 
 Kaarten zijn te bestellen via de website of af te halen op maandag 21 september 

tussen 19.00 uur en 19.30 uur in het dorpshuis. I.v.m. het beperkte aantal zitplaatsen 
hebben Vrienden voorrang bij reservering. Eventuele nog beschikbare kaarten zijn 
voor overige belangstellenden na maandagavond 19.30 uur te reserveren. 

 
Maandag 28 september: 
 Huiskamer Plus met IMPULS. 
 Thema is taal. Leuk om een lievelingsgedicht, -boek of -

verhaal mee te nemen.  
 9.30 uur tot 11.30 uur, zaal 2. 
 Opgave gewenst: 06-51 04 57 42 of via mail: n.briede@impulsaaenhunze.nl.  
 
Voor meer informatie, kijk op www.dorpshuisannen.nl  
 
  

mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
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In verband met de coronamaatregelen worden er door de Vrouwen van Nu voorlopig geen 
bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd. 
 
 

 
 
Aangepaste openingstijden 
Vanaf 1 september is de bibliotheek ook weer op woensdagmiddag open! 
Maandag: 14:00 – 19:00 uur 
Woensdag: 12:30 – 17:30 uur 
Donderdag: 14:00 – 17:30 uur 
 
Op dit moment is er nog geen Digitaal Café en zijn de computercursussen nog niet opgestart. 
Zodra hier meer over bekend is melden wij het hier, in onze column in de Schakel en op onze 
website. 
 
Nieuw: Gratis trainingen via online bibliotheek, ook als je geen lid bent.  
Vanaf nu kun je direct aan de slag met online trainingen. Je hebt keus uit 28 cursussen, allemaal 
gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Verbeter je vaardigheden op het gebied van 
timemanagement, communicatie, productiviteit, digitale vaardigheden en talen. Of volg een 
cursus Digitale fotografie, Yoga, Mindfullness, Sporten en bewegen, Gezond eten, of de korte 
cursus Geluk. 
 
Veel mensen hebben het zwaar vanwege de coronacrisis. Misschien probeer je je werk zo goed 
mogelijk vanuit huis te doen. Of wellicht heb je juist geen werk en wil je je vaardigheden 
verbeteren om straks weer aan de slag te kunnen. En dan moet je ook je vaste sportles en veel 
andere ontspanning missen. Om je te ondersteunen in deze lastige tijd, kun je gebruikmaken van 
het gratis aanbod. Kies wat jou aanspreekt en volg de online trainingen, thuis en op de tijd die jij 
wilt. Vraag gratis toegang aan via de website van de KB. Je kunt de trainingen volgen tot het eind 
van dit jaar. De nationale bibliotheek KB en online opleider SkillsTown zijn deze samenwerking 
aangegaan om alle Nederlanders te helpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Meer informatie: 
https://www.bibliotheekannen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4003&Itemid=2
227 

 
 

Extra Brinkmarkten Annen 
 
Op zondag 6 en 20 september vinden er nog twee inhaalmarkten plaats op de Brink in Annen.  
Voor meer informatie over de Brinkmarkten kun je terecht op: http://www.brinkmarkten-annen.nl/ 

 
 

https://www.bibliotheekannen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4003&Itemid=2227
https://www.bibliotheekannen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4003&Itemid=2227
http://www.brinkmarkten-annen.nl/
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Nieuws toneelvereniging Advendo 
 
Vorig jaar heeft toneelvereniging Advendo haar 150 jarig jubileum gevierd.  
Helaas zullen wij dit seizoen niet op de planken staan in verband met het Coronavirus. Zolang er 
geen vaccin is, blijven de regels (1,50 meter afstand enz.) gehandhaafd en daardoor zal het 
toneelspelen voor ons niet mogelijk zijn dit jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 
Neem eens een kijkje op onze vernieuwde website: www.toneelverenigingadvendo.nl. 
Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via: toneelverenigingadvendo@gmail.com  of 
0592 27 21 35.  
 
 

Peutergym gaat weer van start!  
 
Het is even geleden dat we onze peuters en hun begeleiders hebben gezien, maar vanaf vrijdag 
4 september gaat we weer starten met peutergym (van 10.15 tot 11.15 uur in de sporthal in 
Annen).  

Vanwege Corona zijn er wel een aantal regels waar 
we rekening mee moeten houden. Zo is het 
verplicht om je te registreren bij de hoofdingang van 
de sporthal en de handen te wassen/desinfecteren. 
Ook willen we voorkomen dat het te druk wordt, 
daarom kan er per kind 1 begeleider meekomen. In 
de kleedkamers mogen maximaal 8 personen 
tegelijkertijd aanwezig zijn. We openen meerdere 
kleedkamers, dus we hopen dat iedereen zo 
vriendelijk wil zijn om zelf even naar een andere 
kleedkamer te gaan als het te druk is. We hopen dat 
iedereen er weer zin in heeft om er een gezellige 
ochtend van te maken.  
 

Heb je zin om te helpen met opbouwen dan ben je welkom vanaf 09.45 uur. Ook zijn we nog op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kan je aanmelden vrijdag in de sporthal, maar ook via: 
https://www.facebook.com/Peutergymannen.  
  
De data voor dit jaar zijn: 4 september, 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 
november, 27 november en 11 december.   

http://www.toneelverenigingadvendo.nl/
https://www.facebook.com/Peutergymannen
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Commissie Dorpsbelangen  
 
 

Vlaggenmast op de Brink 
 

 
Misschien heb je het al gezien: sinds vrijdag 28 augustus staat er 
permanent een vlaggenmast op de Brink.  
 
We gaan hem gebruiken tijdens evenementen, zoals de sport- en 
spelweek, maar ook tijdens nationale feestdagen. Daarnaast 
vervangt de vlaggenmast mét lichtjes de kerstboom die jaarlijks op 
de Brink staat.  
 
Met dank aan Laurens de Jong van Vlaggencentrum uit Annen 
(www.vlaggencentrum.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 de kalender op de website en in het Mededelingenblad komt te 
staan, stuur je informatie dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl.  
 
Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons via dat mailadres bereiken!  
 
 

Commissie Dorpsbelangen op Facebook 
 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/. Als je wilt dat we een berichtje 
voor je vereniging of organisatie (niet-commercieel) plaatsen, dan kun je ons 
mailen via info@annen-info.nl.  
 

 
 

Klopt dat wel? 
 
Zie je iets op de site van Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat niet klopt? Geef het 
dan even door via info@annen-info.nl.  
 
 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een gratis boek over Annen! 
Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 
ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje 
sturen naar: info@annen-info.nl.  

http://www.vlaggencentrum.nl/
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl

