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Terugblik 
 
Elk jaar schrijf ik rond de 
jaarwisseling een terugblik op het 
afgelopen jaar. Wat was er 
bijzonder, waar zijn we trots op, wat 
gebeurt er allemaal in het dorp. 
 
Nou, bijzonder was 2020. Het 
Corona-virus heeft het jaar 2020 
bijzonder gemaakt. Het bruisende 
dorp dat Annen normaal is, was stil. 
Geen activiteiten, verenigingen die 
bijna het hele jaar niets konden en 
natuurlijk de nadelige gevolgen 
voor de ondernemers. Veel 
Anneroelen waren gebonden aan 
thuiswerken en het sociale leven 
was rustig.  
 
We mogen ook trots zijn. Ik heb 
vele verhalen gehoord over mensen 
die anderen hebben geholpen 
tijdens quarantaine of gewoon even 
een praatje maakten om het sociale 
isolement van een buurtbewoner te 
doorbreken. In een jaar als 2020 
komt het dorpsgevoel dan toch 
bovendrijven. 
 
Wat gaat er gebeuren in 2021? Dit 
is een vraag en zal ook nog even 
een vraag blijven. Helaas kan 
niemand nog voorspellen wanneer 
we weer grotere activiteiten kunnen 
opstarten. Het belangrijkste is dat 
het virus onder controle is. Tot die 
tijd zal het relatief rustig blijven. 
Voor ons allen is het belangrijk dat 
de sportverenigingen weer actief 
kunnen zijn en dat de horeca weer 
open kan. Wellicht met beperkende 
maatregelen, maar het zou een 
goede start zijn van 2021. 
 
Laten we 2021 positief ingaan. Blijf 
aan elkaar denken en steun elkaar. 
Dat is toch iets waar we in Annen 
voor staan. Rest mij iedereen, 
namens de Commissie 
Dorpsbelangen, een gezond, 

voorspoedig en gezellig 2021 toe te 
wensen. 
 
Ype Tol 
Voorzitter Commissie 
Dorpsbelangen 
 
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 nemen we 
dit mee in het Mededelingenblad, 
Oeleneis op Facebook of we zetten 
het voor je op de kalender gezet 
van www.annen-info.nl.  
 
Meldpunt beweegplein 
Nieuw: Centraal meldpunt voor alle 
zaken over het beweegplein bij de 
sporthal. Zie je iets wat niet klopt?  
Stuur je opmerkingen naar: 
beweegplein@annen-info.nl.  
 
2021 jubileumjaar Commissie 
Dorpsbelangen Annen 
De Commissie Dorpsbelangen 
Annen is opgericht op 28 januari 
1946. Het motto destijds was: ‘van 
permanente feestcommissie naar 
de behartiging van dorpsbelangen’. 
Direct na de oorlog heeft de CD 
zich voornamelijk ingezet voor het 
weer laten opbloeien van het 
verenigingsleven.  
 
Sinds de oprichting probeert de CD 
zich in te zetten voor de 
leefbaarheid van Annen. Sprekende 
voorbeelden uit de afgelopen 75 
jaar zijn realisatie zwembad (1967), 
bouw muziekkoepel (2003), start 
hartveilig Annen (2013), realisatie 
voorterrein (2019). De CD ontplooit 
dergelijke initiatieven op basis van 
geluiden uit het dorp en fungeert 
vervolgens als kartrekker. Alles 
wordt over het algemeen 
gerealiseerd met medewerking van 
andere verenigingen en/of 
enthousiaste Anneroelen. 
 
Na de gemeentelijke herindeling in 
1998 is de CD zich ook intensiever 
gaan richten op contact met de 
gemeente. In 2005 heeft dat mede 
geleid tot de dorpsvisie Annen.  
 

Door de goede contacten met de 
gemeente worden veel zaken die 
Annen betreffen vooraf besproken 
met de CD. Ook de geluiden uit het 
dorp koppelen wij terug naar de 
gemeente waardoor er vaak snel 
zaken te realiseren zijn. Momenteel 
wordt er weer gewerkt aan een 
woonvisie voor de gehele 
gemeente. Als CD staat daarin de 
leefbaarheid en uitstraling van ons 
dorp voorop maar zeker ook de 
mogelijkheid voor jonge Anneroelen 
om zich te kunnen vestigen in 
Annen. 
 
Naast het behartigen van de 
belangen van Annen is de CD ook 
zeker nog een feestcommissie. Zij 
probeert jaarlijks een aantal 
activiteiten te organiseren die in het 
teken staan van een sociaal Annen.  
De Sport- en Spelweek is voor de 
CD en Annen het belangrijkste 
evenement. In 1971 is de eerste 
sport- en spelweek georganiseerd. 
Dat het nu reeds 50 jaar bestaat is 
uniek. Een week lang strijden 
wijken met elkaar. Elk jaar gaat er 
veel tijd in de organisatie zitten voor 
de verschillende ploegen, 
buurtomloopspel bouwers, horeca 
en natuurlijk de CD. In veel dorpen 
zijn dergelijke evenementen 
inmiddels ‘doodgebloed’, maar in 
Annen is het al bijna 50 jaar een 
fantastische week die zeker 
bijdraagt aan het sociale karakter 
van ons dorp. 
 
En toen kwam Corona….. 
In 2021 hebben we dus twee jubilea 
te vieren: 75 jaar Commissie 
Dorpsbelangen Annen en 50 jaar 
sport- en spel. Net als heel 
Nederland zijn wij ook afhankelijk 
van de status van het corona virus 
met betrekking tot grote 
evenementen. Ons 75 jarig bestaan 
zullen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Dat zijn we alle 
vrijwilligers die zich ooit hebben 
ingezet voor de CD verschuldigd. 
Hoe en wat kunnen we helaas nu 
nog niet vermelden.  
 
50 jaar sport- en spel Annen is een 
feest voor het hele dorp. De 
voorbereidingen waren begin vorig 
jaar al gestart, maar mei 2021 komt 
te vroeg voor een spetterend feest. 
 
(lees verder op de achterkant…)  
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Deze week wordt al 50 jaar 
mogelijk gemaakt door alle 
Anneroelen, dus moet het 
uitgangspunt zijn dat we dit ook met 
z’n allen kunnen vieren. Aangezien  
er in 2020 geen sport- en spel week 
is geweest gaan we in 2021 voor de 
49ste sport- en spelweek.  
 
Hoe….dat zal de komende 
maanden blijken. In 2022 hopen we 
dat we met z’n allen de 50ste sport- 
en spelweek groots mogen vieren. 
 
Kalender 
 
Oud ijzer ophaaldagen 2021 
Zaterdag 16/1, 13/3, 24/4, 5/6, 17/7, 
4/9, 23/10 en 18/12 oud ijzer 
ophaaldagen van Stichting 
Harleydag Annen. Bel 06-39 37 72 
95 of mail naar: 
info@harleydagannen.nl en wij 
komen het ijzer graag bij je 
ophalen. Wij nemen geen witgoed 
in! De gehele opbrengst gaat naar 
een goed doel.  
 
Vocaal Festival Annen 
Het Vocaal Festival Annen vindt dit 
jaar plaats op 12 en 13 juni. Ook 
meedoen aan Vocaal Festival 
Annen? Aanmelden gaat 
eenvoudig: 
www.vocaalfestivalannen.nl/aanmel
den-deelnemer. 
 
 
   
Jaaroverzicht oud papier ophalen 2021 
 
Dag Datum Tijd Met medewerking van 
Maandag  8 februari 18:00 uur Ploeg Roze 
Maandag  29 maart 18:00 uur Ploeg Rood 
Maandag  17 mei 18:00 uur Ploeg Geel 
Maandag  28 juni 18:00 uur Ploeg Groen 
Maandag 23 augustus 18:00 uur Ploeg Blauw 
Maandag 11 oktober 18:00 uur Ploeg Oranje 
Maandag 29 november 18:00 uur Ploeg Roze 
Maandag 10 januari 2022 18:00 uur Ploeg Rood 

 
 
Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen. 
Het oud papier wordt opgehaald met vier vrachtwagens. Met behulp van vrijwilligers van de Commissie 
Dorpsbelangen en vrijwilligers van één van de sport- en spelploegen. De opbrengsten van het oud papier zijn heel 
belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen. Zelf papier wegbrengen naar de container van de Commissie 
Dorpsbelangen kan natuurlijk ook. De papiercontainer staat bij de brandweerkazerne aan de Spijkerboorsdijk. Is 
de container vol, stuur dan even een berichtje naar: oudpapier@annen-info.nl.  
 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen.  

Prijswoordzoeker Annen 
De woorden staan verborgen in het diagram. Zoek ze op en streep ze 
door. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de 
oplossing. 

Mail je oplossing (o.v.v. naam en adres) vóór zaterdag 6 februari 2021 
naar info@annen-info.nl en maak kans op één van de vijf ANNO-
cadeaubonnen t.w.v. €10,-. Per huisadres mag één oplossing worden 
ingezonden. 
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