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       Het Oeleneis 
        Commissie Dorpsbelangen Annen.  

        Redactie: (PR) Annemiek Visser 
        Zuidlaarderweg 118 9468 AJ Annen 

       

Voorwoord 
 

Tijdens de jaarwisseling kijken we 

altijd terug op het afgelopen jaar 

onder het genot van een hapje en 

een drankje. Als Commissie 

Dorpsbelangen doen we dat ook, 

maar daar ga ik niets over schrijven; 

in maart gaan we hierover verslag 

doen tijdens onze jaarvergadering.  

Ik ga ook geen bijzonderheden 

benoemen die in het dorp gebeurd 

zijn. “Waarom niet?” is dan de veel 

gestelde vraag. De reden is dat er 

altijd veel gebeurt in Annen, wat 

mogelijk gemaakt wordt door 

enthousiaste Anneroelen. Ik mag voor 

dit voorwoord maar zo’n 200 

woorden gebruiken en dus kan ik 

gewoonweg niet iedereen benoemen 

die wat voor ons dorp gedaan heeft. 

Annen is een dorp waar we met z’n 

allen veel kunnen bereiken. Ik 

verwacht dan ook dat dit in 2019 

weer gaat gebeuren. Dat mensen 

opstaan als er verenigingen hulp 

nodig hebben, dat we met z’n allen 

het voorterrein realiseren en dat we 

met z’n allen zorgen dat Annen een 

sociaal en levendig dorp blijft waar 

eenieder ook denkt om zijn of haar 

buurtgenoten. 

 

Rest mij eenieder, namens de 

Commissie Dorpsbelangen, een 

gezond, voorspoedig en gezellig 2019 

toe te wensen. 

 

Ype Tol, Voorzitter 

 

Openbare jaarvergadering CD 13 /3 

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. 

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”. 

 

Kalender van Annen samen actueel 

houden via info@annen-info.nl 

Heb je wat te melden aan andere 

Anneroelen of wordt er wat 

georganiseerd in Annen  geef het  

voor de 25e van de maand door via: 

info@annen-info.nl dan kan het op de 

kalender gezet worden van 

www.annen-info.nl  

 

Mededelingenblad 

Meld je via www.annen-info ook even 

aan voor het gratis digitale 

Mededelingenblad dan krijg je elke 

eerste van de maand het nieuws uit 

Annen in je mailbox. 

 

Commissie Dorpsbelangen bedankt 

alle “glasvezel ambassadeurs”. 

Ook de CD is blij met glasvezel in 

Annen en bedankt hiervoor alle 

ambassadeurs voor hun geweldige 

inzet! 

 

Hartveilig Annen 

In januari starten Hartveilig Annen 

met een nieuwe opleiding. Meld je 

daarom aan als burgerhulpverlener!  

De kosten voor de training bedragen 

€28,50,- In de meeste gevallen 

worden de kosten vergoed door je 

eigen zorgverzekeraar. Vergoed je 

zorgverzekeraar deze kosten niet dan 

krijg je naar afloop van de training 

10,- terug van Commissie 

Dorpsbelangen Annen. 

Info: burgerhulpverlening@live.nl  

of bel naar 0615486208 

 

Hartveilig Annen zoekt een nieuw 

werkgroeplid 

De voornaamste taken van de 

werkgroep zijn: Administratie, 

onderhoud aan de AED’s, opleidingen 

plannen, evenementen organiseren, 

website bijhouden. Een beetje kennis 

hebben van de digitale wereld is 

gewenst. Het gaat gemiddeld 

ongeveer over 8 uur in de 8 weken. 

Lijkt het je leuk om ons team te 

versterken of wil je meer informatie 

stuur ons dan een mail naar 

burgerhulpverlening@live.nl of stuur 

een berichtje naar 0615486208 

 

Bewaar kalender Annen 2019 

 

Openbare jaarvergadering CD 13/3 

Commissie Dorpsbelangen nodigt 

iedereen hiervoor van harte uit, 

20.00 uur in “Ons Dorpshuis” 

 

 

 

’t Holthuys: de Inloop 

U bent van harte welkom in ’t 

Holthuys, voor een gratis kopje koffie 

of thee en een gezellig praatje. Er is 

ook de mogelijkheid om een spelletje 

te doen of creatief bezig te zijn.  

De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.30 

uur. Voor meer info: Wilma Bos 

maandag en dinsdag 06 121 94 434 

 

Klaverjassen in “de Zetstee” 

Vanaf 3 januari, donderdag om de 14 

dagen aanvang 13.30 uur. (ipv in de 

Sportsbar) Iedereen die een kaartje 

wil leggen, is welkom! Informatie 

Wilma Weggers, 0592 272714. 

 

Oud ijzer Harleydag 

Zaterdag 12/1, 2/3, 13/4, 25/5, 

13/7, 7/9, 26/10 en 21/12 oud ijzer 

ophaaldag. Bel 06-39377295 of mail 

naar: info@harleydagannen.nl en wij 

komen het ijzer/de metalen graag bij 

U ophalen. Wij nemen geen witgoed 

in! De gehele opbrengst gaat naar 

een goed doel! 

 

Zaterdag 26 januari: Quiz voor alle 

65+ers uit Annen in het Holthuys. 

Aanvang: 19.30 uur. De toegang, 

koffie/thee, hapjes/drankjes zijn 

gratis. Opgave tot 24 januari a.s. bij 

Marleen (06-15222713) of Johanna 

(06-13384212) 

Organisatie: St. Harleydag Annen. 

 

Vrouwen van Nu 

- 19 februari Jaarvergadering / 

Brandweer 

- 19 maart Roelof Keen 

Gehandicaptensport en Hoes van 

Toal 

- 16 april Schotse avond Carieke Pol  

 

Historische Vereniging  

27 februari Algemene 

Ledenvergadering met aansluitend 

een lezing in Ons Dorpshuis. 

Aanvang: 19.30 uur om ongeveer 

20.00 uur begint de lezing door de 

dames Anja Schuring en Trude Evers, 

over het onderwerp Moord op 

dominee Ledeboer 1780. Niet-leden 

zijn ook van harte welkom. 

 

Anner Bridge Club speelt elke do. 

avond en één keer in de 14 dagen op 

di. middag van sept. t/m april. 

Elk jaar een aantal open bridgedrives 

waar ook niet-leden van harte 

welkom zijn: 20/1 Winterdrive,7/4 

Lentedrive, 26/5 Aspergedrive. Info 

annerbc79@gmail.com  of  Marianne 

Steenbergen 06-29099481 
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Gratis schaatsen in Sportcentrum 

Kardinge te Groningen 

Zaterdag 16 februari  19:00 uur tot 

21:00 uur is er voor leden van 

IJsvereniging Nooitgedacht gratis 

schaatsen. De schaatsers moeten 

handschoenen en mutsen of helmen 

dragen. Bij de ingang is een 

bestuurslid aanwezig.  

Ben je nog geen lid en wil je dit graag 

worden geef dit dan door via: 

ijsbaannooitgedacht@gmail. 

 

16 maart NL Doet Dierenparkje 

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. 

 

Zwembad de Borghoorns 

Opent op maandag 29 april en zal 

sluiten op zaterdag 7 september. 

-24 maart Annercrossloop 

-6 mei start zwemlessen (3x p.w., ma, 

do en zaterdag) 

-6 mei start technische zwemmen 

voor volwassenen (1x p.w.) 

-8 mei start plons zwemmen voor 4 

jarigen (watergewenning  1x p.w.) 

-8 mei start snorkellessen 

-9 mei start zwemvaardigheid voor 

kinderen 

-19 t/m 23 mei Zwem4Daagse 

(onder voor behoud) 

-21 juni volleybaltoernooi 

-8 juni Vocaal Festival 

-Kinderbingo datum volgt 

-Mini triatlon datum volgt 

-Kunst activiteit datum volgt 

Sport en Spel Week 27 mei t/m 1 juni 

Organisatie Commissie 

Dorpsbelangen Annen 

Vocaal Festival Annen viert haar 10-

jarig bestaan op 8 en 9 juni 

Dit Pinksterweekend belooft een 

mooi weekend te worden in Annen. 

www.vocaalfestivalannen.nl  

 

De avondvierdaagse Annen dinsdag 

18 juni tot en met vrijdag 21 juni.  

Meer informatie is te vinden op 

www.avondvierdaagse-annen.nl 

 

15 sept. Grasbaanrace Mc Annen 

www.mcannen.nl  

 

Zondag 15 sept. Pedaal Vocaal  

Het jaarlijkse actieve muzikale 

evenement in het stroomdalgebied 

Drentsche Aa www.pedaalvocaal.nl 

 

Agenda “Ons Dorpshuis”   

www.dorpshuisannen.nl 

-Kaart- en sjoelavonden 26/1, 23/2, 

30/3 19.30 uur, de zaal is open 

vanaf 19.00 uur  € 2.50. 

-Zat. 9 februari, 20.00 uur  

Film “De wildernis in Drenthe”.. 

-Vrij. 8 en zat. 9 maart: 20.00 uur 

Donateursconcert Anner Zangoelen.  

-Zaterdag 23 maart: 20.00 uur 

Martije met band. 

Zaterdag 20 april: 20:00 uur 

Geert Sennema met band.  

Kaarten zijn via de website te 

bestellen, betaling volgt op de dag 

van de voorstelling. Of U komt op de 

maandagavond voorafgaand aan de 

voorstelling naar “Ons Dorpshuis” 

tussen 19.00 uur en 19.30 uur om 

kaarten te halen. 

 

Overige activiteiten “Ons Dorpshuis” 

- Elke 2e maandagochtend van de 

maand “Huiskamer”,  waar gezellig 

met elkaar een praatje gemaakt kan 

worden en waar in het pas opgerichte 

“Repaircafé” uw kapotte spullen een 

nieuwe kans kunnen krijgen. 

- Elke 2e dinsdagochtend van de 

maand “Huiskamer”, inloopspreekuur 

IMPULS van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Waar vragen over mantelzorg en de 

leefbaarheid in Annen behandeld 

worden en gezellig koffie wordt 

gedronken. 

- Elke 4e maandagochtend van de 

maand “Huiskamer” van 9.30 uur tot 

11.30 uur waar een lezing of een 

presentatie te volgen is over een 

interessant onderwerp. 

Info over de “Huiskamer ochtenden: 

Martine Hopman, buurtwerker bij 

IMPULS, welzijnsorganisatie van gem. 

Aa en Hunze. Tel: 0592-245924 

m.hopman@impulsaaenhunze.nl  

 

Brinktmarkt data: nog onbekend 

 

Kerstfair 14 december 

Datum is onder voorbehoud 

Organisatie Comm. Dorpsbelangen  

 

Meer digitale info over Annen via: 

www.annen-info.nl, meld je hier aan 

voor het maandelijkse digitale 

Mededelingenblad. Kijk op 

twitter.com #Annen of facebook 

commissiedorpsbelangen.annen,   

 

Heb je informatie dat je wilt delen 

met andere Anneroelen stuur dit dan 

voor de 25e naar:  

info@annen-info.nl 

 

 

Jaaroverzicht oud papier ophalen 2019 
 

Dag Datum Tijd Met medewerking van 

Zaterdag  9 februari 9:00 uur Ploeg Geel en commissie dorpsbelangen 

Maandag  1 april 18:00 uur Ploeg Groen en commissie dorpsbelangen 

Maandag  20 mei 18:00 uur Ploeg Blauw en commissie dorpsbelangen 

Maandag  8 juli 18:00 uur Ploeg Oranje en commissie dorpsbelangen 

Maandag 26 augustus 18:00 uur Ploeg Roze en commissie dorpsbelangen 

Zaterdag 12 oktober 9:00 uur Ploeg Rood en commissie dorpsbelangen 

Zaterdag 16 november 9:00 uur Ploeg Geel en commissie dorpsbelangen 

Zaterdag 21 december 9:00 uur Ploeg Groen en commissie dorpsbelangen 

 

Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen. 

Het oud papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, met hulp van vier vrijwilligers van Commissie Dorpsbelangen 

en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek ploegen. De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor 

het dorp dus alle beetjes helpen! Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie 

Dorpsbelangen mag ook. De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: 

www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen. Coördinator oud papier: Marlous Dijksma 06 448 573 76

http://www.mcannen.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl



