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Het Oeleneis 
Commissie Dorpsbelangen Annen.  

 

Redactie: (PR) Annemiek 

Visser Zuidlaarderweg 

118 9468 AJ  Annen 

      

 

 

Voorwoord 

 

De jaarwisseling is ook dit jaar weer 

rustig verlopen in Annen. Helaas 

mogen de keten niet meer rondrijden 

in het dorp, maar gelukkig hebben wij 

nu de mogelijkheid om “De oud en 

nieuw tent” te bezoeken. Ook dit jaar 

was dat volgens mij een succes. Wat 

natuurlijk altijd blijft is het vuurwerk. 

Wat een prachtige en spectaculaire 

manier om het jaar in te luiden. De 

mist zorgde voor wat zichtproblemen, 

maar toch was er genoeg te zien 

boven ons prachtige dorp. 

Kanttekening van het mooie van het 

vuurwerk is natuurlijk het 

experimenteren met vuurwerk. Dit 

jaar is op die manier geprobeerd 

brand te stichten in de koepel op de 

Brink. Dit soort acties helpen niet in 

de huidige discussies over vuurwerk. 

Willen we het vuurwerk behouden dan 

zou ik voorstellen om dat soort zaken 

niet meer te proberen en ook de 

rommel in je buurt op te ruimen. 

Samen kunnen we dan ook 2021 

inluiden met prachtig siervuurwerk en 

zo samen genieten van ons mooie 

dorp. Rest mij eenieder, namens de 

Commissie Dorpsbelangen, een 

gezond, voorspoedig en gezellig 2020 

toe te wensen. 

Ype Tol, voorzitter 

Meer info via: www.annen-info.nl Meld 

je aan voor het maandelijkse digitale 

Mededelingenblad. Kijk op 

twitter.com #Annen of facebook 

commissiedorpsbelangen.annen.  

Klopt dat wel? 

Zie je iets op de site van Commissie 

Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat 

niet goed is? Geef het dan even door 

via info@annen-info.nl.  Alvast 

bedankt hoor! 

 

Oproep: Grijp vijf minuten je kans!  

 

Je krijgt op woensdag 11 maart vijf 

minuten de tijd om je zegje te doen. 

Wil je wat kwijt over je vereniging? 

Een oproep doen? Wat zit je dwars? 

Welke wens heb je? Wat houdt je 

bezig? Waar heb je hulp bij nodig? 

Welk briljant idee heb je? Tijdens de 

openbare jaarvergadering van 

Commissie Dorpsbelangen waarin  we 

terugblikken op 2019 en vooruitkijken 

naar 2020 krijgen inwoners uit Annen 

de kans om in precies 5 minuten hun 

zegje te doen.  

Wil je hier gebruik van maken meld je 

dan voor 1 maart aan via 

info@annen-info.nl.  

Iedereen is welkom 11 maart om 

20.00 uur in Ons Dorpshuis. Na 

afloop is er natuurlijk de tijd om, 

onder het genot van een drankje, 

elkaar wat beter te leren kennen. 

 

Reclameborden in de sporthal.  

Er is nog ruimte voor nieuwe borden. 

De binnengekomen sponsorgelden 

komen ten gunste van de 

Sportvereniging (SV Annen), de 

Handbalvereniging (HVA) en de 

Badmintonvereniging (BCAO). Info: 

Marinette Boersma 06-36184778 

Oproep: Vertel je verhaal! 

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er  

een eind kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog. De Historische 

Vereniging Annen wil in maart 2020 in 

een speciale uitgave van de TOEN 

aandacht besteden aan dit feit. De 

redactie is daarom op zoek naar 

bijzondere verhalen, foto’s, speciale 

voorwerpen, die verband houden met 

deze enerverende periode uit onze 

geschiedenis en meer inzicht kunnen 

geven hoe deze periode voor u en de 

inwoners van Annen is verlopen. Het 

is niet noodzakelijk om uw verhaal 

schriftelijk of digitaal aan te leveren, 

wij willen ook graag via een gesprek 

uw belevenissen vastleggen. Meld je 

via redactie@annentoen.nl. of via  

Roelof Eleveld tel. 06-22107382 of 

Geert Dekker tel. 06-18995800.  

 

 

 

Extra hulp na aansluiting glasvezel. 

Naast hulp die de service providers en 

lokale verkopers kunnen bieden, kunt 

u ook gebruik maken van 'Student 

aan Huis'. Drents Glasvezel Collectief 

(DGC) en Glasvezel buitenaf (GBA) 

hebben daartoe afspraken gemaakt. 

Tarieven vind u  op: 

www.studentaanhuis.nl met dit 

verschil dat Student aan Huis voor de 

klanten van GBA  geen geld vraagt 

voor het lidmaatschap in het 1e jaar; 

daarna kan desgewenst het 

lidmaatschap van Student aan Huis 

weer worden opgezegd. 

Oproep: Jeu-de-boulen in Annen?  

Wie wil mee doen? Dit kan recreatief, 

via een Whatsappgroep waarin je 

spontaan mensen kunt benaderen om 

samen te gaan jeu-de-boulen of in 

competitie verband. Er kunnen ook 

vaste tijdstippen afgesproken worden 

om samen te gaan jeu-de-boulen. 

Wellicht zijn er nog andere suggesties, 

alles is bespreekbaar. Hans Brandts 

Buys:  hans@brandtsbuys.nl of 06-

15261299 of Tienus Steenbergen: 

jtsteenbergen53@gmail.com  

of 06-22247840 

KALENDER  

 

Opening  nieuwe Bibliotheek  

30 jan. 14.30 uur. 

www.bibliotheekannen.nl   

 

16 mei, feest 75 jaar VV Annen. 

Het wordt een dag vol met activiteiten 

voor de jeugd en de senioren. Voor de 

huidige leden en voor de oud-leden. ’s 

Avonds wordt de jubileum dag 

afgesloten met een feest op het 

sportpark. Meer info: www.vvannen.nl  

Ons Dorpshuis  

info: www.dorpshuisannen.nl  

- Iedere 2e maandag 9.30 tot 11.30 

uur Huiskamer met Repaircafé, waar 

kapotte spullen mogelijk gerepareerd 

worden. 

 - Iedere 2e dinsdag 10.00 - 11.30 

uur inloopspreekuur voor vragen met 

betrekking tot mantelzorg en 

leefbaarheid. 

- Huiskamer Plus (met gast) iedere 4e 

maandag van de maand 9.30 tot 

11.30 uur. 
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- Klaverjassen 7 feb., 13 maart en 3 

april vanaf 19.30 uur zaal open om 

19.00 uur  € 2.50 . 

- 6 en 7 maart: Donateursconcert 

 ‘d Anner Zangoelen. 20.00 uur.  

Donateurs Zangoelen gratis, niet 

donateurs € 7.50 Kaarten reserveren 

0592 273820 en 0592 580580 of 

via annerzangoelen@kpnplanet.nl 

- Zaterdag 21 maart: Waark 

De bijzondere voorstelling Bevings 

gaat over het onderwerp dat de 

Groningers bezighoudt. www.waark.nl 

20.00 uur. € 10.00 Vrienden € 2.50       

- Zaoterdag 4 april: Harm en Roelof 

Met hun optreden, geheuill in de 

Drèentse streektaol :“Berichten oet ’n 

aandere wereld”.20.00 uur.  

€ 10.00, Vrienden € 2.50.  

- Zaterdag 18 april: Voorjaarsconcert 

Muziekvereniging Drenthina m.m.v. 

het Hunzekoor Spijkerboor. 

20.00 uur.€ 7.50, Vrienden € 2.50 

 

Oud ijzer/andere metalen ophalen  

voor st. Harleydag  Annen.  

Zat.18/1,  8/3, 24/4, 6/6. 

Aanmelden op ophaaldag kan tot 10 

uur en anders in overleg.  

Tel. 06-39377295 of 

info@harleydagannen.nl  Tussendoor 

brengen naar  Zuidlaarderweg 47 mag 

ook. Iets van de aanhanger 

meenemen, dan graag wel even 

vragen/afrekenen.  Wij nemen geen 

witgoed meer in! 

 

 

 

 

 

Overige activiteiten Harleydag  

In het Holthuys, voor alle 65 plussers 

uit Annen. Via opgavebriefje bij balie 

Holthuys of naam en aantal personen 

in spreken op 06-39377295 

- 21 feb. Carnavalsbuffet 16 uur,  €5,- 

pp. Opgave tot 19 feb. 

- 1 maart: “Freubelmiddag” met 

Yvonne Kremer (Doetiek Yvonne) 14 

uur €5,- pp. Opgave tot 26 februari. 

- 20 maart: Lentebuffet 16 uur €5,- 

pp.  Opgave  tot 18 maart.  

- 20-, 21-, 23- en 24 april Tulpenroute 

Alleen voor bewoners van het 

Holthuys en aanleunwoningen.  

Opgave tot 13 april. 

- 1 mei Voorjaarswandeling + Buffet, 

16 uur €5,- pp. Opgave tot 29 april.  

 

Activiteiten Zwembad de Borghoorns  

- 28 april opening en sluiting 5 

september.  

- Annerboscross: 22 maart. 

- Moederdagactie: 10 mei. 

- Zwemvierdaagse: 10 t/m 14 mei. 

- S&S zwemwedstrijden: 23 mei. 

- Kinderbingo 27 mei (onder 

voorbehoud i.v.m. weer!) 

- Poolparty basisschooljeugd: 5 juni 

vanaf 18.30 uur (onder voorbehoud 

i.v.m. weer!) 

- Start zwemlessen: 3 x per week Easy 

Swim zwemlessen maandag, 

donderdag en zaterdag. Start 

donderdag 30 april. 

- 1x per week, 5 weken cursus 

Borstcrawl zwemmen op de maandag 

voor volwassenen. 

- 1x per week Aquadance dinsdag. 

- 1x per week snorkelen woensdag. 

 

Peutergym   

In de sporthal 10.15 tot 11.15 uur. 

24/1,  7/2, 6/3, 20/3, 3/4 , 17/4, 

15/5,  29/5 mei. (onder voorbehoud) 

 

Muziekvereniging Drenthina 

- 18 april Voorjaarsconcert meer info 

zie kopje Dorpshuis. 

- 1 juli, Zomerconcert bij café d' Anner 

Oele. Aanvang 20.00 uur. 

 

Kom klaverjassen in de “Zetstee” 

Vanaf donderdag 16 jan. tot en met 

april, elke 14 dagen om 13.30 uur. 

 

Avond4daagse 14 t/m 17 april.  

 

Vrouwen van Nu Afdelingsavonden 

19.45 uur in Ons Dorpshuis.  

- 18 febr. Jaarvergadering en Bingo.                           

- 17 maart Marianne Duinkerken, 

schaapherder van Balloo.                           

- 21 april Karl May theater “Ik en mien 

breur”. 

Bridgelessen  

Woensdagmiddag/avond Les 1: 22 

jan. info marianne2811@gmail.com 

tel. 06 29099481 

annerbc79@gmail.com 

 

Brinkmarkten 

Info: www.brinkmarkten-annen.nl  

Onder voorbehoud: 19/4 – 17/5 – 

7/6 – 12/7 - 26/7 – 9/8 – 23/8. 

 

Vocaalfestival: 13-14 juni  

Mc Annen Ototec Grasbaanrace  

6 september op de Brink.  
Info:  www.mcannen.nl

Jaaroverzicht oud papier ophalen 2020 
 

Dag:  Datum:  Tijd:  Met medewerking van: 

Zaterdag 8 februari 09.00 uur Ploeg Blauw en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 30 maart 18.00 uur Ploeg Oranje en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 11 mei  18.00 uur Ploeg Roze en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 29 juni  18.00 uur  Ploeg Rood en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 17 augustus 18.00 uur Ploeg Geel en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 28 september 18.00 uur  Ploeg Groen en Commissie Dorpsbelangen 

Zaterdag 7 november 09.00 uur  Ploeg Blauw en Commissie Dorpsbelangen 

Zaterdag 19 december 09.00 uur  Ploeg Oranje 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. Is de container vol 

graag bericht naar: oudpapier@annen-info.nl  Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen. 


