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Commissie Dorpsbelangen Annen. 

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

 
VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
Een dorp kan alleen functioneren met 
en door vrijwilligers. Tegenwoordig hoor 
je steeds vaker dat (sport)verenigingen 
moeite hebben met het vinden van een 
bestuur en/of vrijwilligers. In Annen 
gaat dat gelukkig nog altijd goed maar 
ook in ons dorp wordt het steeds 
lastiger. De damclub houdt dit jaar op 
met bestaan na 56 jaar door een 
gebrek aan leden en kartrekkers. Dit is 
natuurlijk jammer. 
 
Als vrijwilliger moet je wel plezier 
houden in dat geen wat je doet. Helaas 
heeft het dorpshuis bestuur 10 januari 
aangegeven dat zij geen plezier meer 
hebben in hun functie door met name 
hun relatie met de gemeente. Dit is 
vervelend maar dat kan gebeuren. Na 
een gesprek met de gemeente door het 
‘interim bestuur’ verwacht ik echter wel 
dat er een positieve verstandhouding 
mogelijk is en ik hoop dan ook dat er 
voor het dorpshuis weer een nieuw 
bestuur opstaat die zorgt dat het 
dorpshuis weer als vanouds kan 
functioneren. Zeker voor de 
leefbaarheid van Annen een must. 
 
11 maart om 9.00 kunnen we als 
vrijwilligers samen gaan helpen om 
Annen wat mooier te maken. Annen 
Doet staat dan weer op het programma. 
Altijd goed om een dag te helpen bij het 
schoonmaken van Annen of het 
uitvoeren van klusjes. 
Het zou mooi zijn als er vele nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers bijkomen voor 
onze (sport)verenigingen zodat we 
Annen bruisend en levendig kunnen 
houden. 

Ype Tol, voorzitter CD 
 
Sport & spelSport & spelSport & spelSport & spel    nieuwsnieuwsnieuwsnieuws    
Gezocht: S&S pers! Tot nog toe is het 
nog niet gelukt om mensen te vinden 
die het maken van het bulletin op zich 
willen nemen. En een S&S zonder 
bulletin dat kan toch niet? Geef je op. 
Meer info: info@annen-inf.nl  
S&S kiest kleur! Er is besloten om de  
6 ploegen te noemen naar hun wel 
bekende kleur i.p.v. de ploegleiders-
naam. Dus vanaf nu heten de ploegen: 
Ploeg Rood, Ploeg Oranje, Ploeg Roze, 
Ploeg Geel, Ploeg Groen en Ploeg 
Blauw.  
Voor meer info kijk op: 
www.sportenspelweek.nl  
    
    

Jeugd van Annen laat je horenJeugd van Annen laat je horenJeugd van Annen laat je horenJeugd van Annen laat je horen!  
Tijdens de jaarvergadering van de CD in 
2016 was er veel jeugd aanwezig. Naar 
aanleiding van deze vergadering heeft 
de CD een subcommissie jeugdzaken 
gevormd. Als CD willen wij nu graag van 
jullie horen wat jij belangrijk vindt voor 
de leefbaarheid van Annen. Is alles 
perfect of mis je bepaalde faciliteiten? 
Wat gaat goed? Wat kan beter? Heb je 
ideeën om Annen ook voor de jeugd 
aantrekkelijk te houden? Grijp nu je 
kans en laat je stem horen.  
Kom 17 maart naar de kantine van de 
voetbal vereniging en vergeet vooral je 
telefoon niet mee te nemen! 
Jeugd 12 t/m 14 jaar: 19.00 - 20.15 
uur. Jeugd 15 t/m 20 jaar:  
20.30 – 22.00 uur.  (z.o.z.) 
    
Glasvezelnieuws.Glasvezelnieuws.Glasvezelnieuws.Glasvezelnieuws.    
Zoek je meer informatie over het 
Glasvezel project in Annen ? 
Ga naar www.annen-info.nl ga naar het 
kopje “Dorpsgids”  en kies in de linker 
kolom “Glasvezel”. 
Of ga rechtstreeks naar:  
www.annen-info.nl/glasvezel 

    
Gezocht biljarters.Gezocht biljarters.Gezocht biljarters.Gezocht biljarters.    
Biljartvereniging A&O is op zoek naar 
nieuwe leden. Voor meer info kom naar  
café d Anneroele, de biljart locatie van 
A&O. Donderdagavond vanaf 19.30 uur 
 
Stem op Annen!Stem op Annen!Stem op Annen!Stem op Annen!    
De Historische Vereniging Annen is 
genomineerd voor de jaarlijks uit te 
geven DHV-prijs!  
Zij hebben deze nominatie te danken 
aan alle activiteiten die de vereniging 
georganiseerd heeft rondom de 
herdenking van Roelof Schuiling 
Stemmen kan t/m 11 maart maar 
waarom zou u wachten? Meer info: 
annentoen.nl  
  

Activiteiten kActiviteiten kActiviteiten kActiviteiten kalenderalenderalenderalender        
    
Oud papierOud papierOud papierOud papier    ophalen CD ophalen CD ophalen CD ophalen CD     
11/3, 24/4, 12/6, 24/7, 9/9, 28/10 
en 2/12.  www.annen-info.nl 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer 
belangrijk voor het dorp en de 
verenigingen, dus alle beetjes helpen! 
Zelf papier wegbrengen naar de oud 
papier container van Commissie 
Dorpsbelangen mag ook. 
De papiercontainer staat bij de 
Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk 
 
KlaverjassenKlaverjassenKlaverjassenKlaverjassen, elke do. 13.00 uur in de 
Sportkantine Vrij-Klaverjassen.  
 
d' Anner Zangoelen Jubileum concertd' Anner Zangoelen Jubileum concertd' Anner Zangoelen Jubileum concertd' Anner Zangoelen Jubileum concert   
10 en 11 maart www.annerzangoelen.nl 
    

Oud ijzer ophalenOud ijzer ophalenOud ijzer ophalenOud ijzer ophalen    
T.b.v. activiteiten Harley Annen  
4/3,  22/4,  27/5,  29/7,  2/9,  22/10 
en 2/12.  Tel. 06-39377295 
info@harleydagannen.nl 
www.harleydagannen.nl 
 
Creatieve Inloopochtend Creatieve Inloopochtend Creatieve Inloopochtend Creatieve Inloopochtend     
Elke 1e maandag van de maand  
10.00 tot 12.00 uur. In de ruimte bij de 
achteringang van ’t Holthuys 
  
Annen Doet, 11 maart Annen Doet, 11 maart Annen Doet, 11 maart Annen Doet, 11 maart z.o.z.z.o.z.z.o.z.z.o.z.    
    
Benefiet concert t.b.v. het KWFBenefiet concert t.b.v. het KWFBenefiet concert t.b.v. het KWFBenefiet concert t.b.v. het KWF    
11 maart 21.00 uur het Keerpunt 
Spijkerboor. Meer info: kalender 
www.annen-info.nl  
    
Vrouwen van NuVrouwen van NuVrouwen van NuVrouwen van Nu. . . .     
Dorpshuis 19.45 uur.    
- Hospice Emmen 21 maart  
- ‘Gewoon dichtbij’ Drents theater 18/4 
 
Ons Dorpshuis  Ons Dorpshuis  Ons Dorpshuis  Ons Dorpshuis  www.dorpshuisannen.nlwww.dorpshuisannen.nlwww.dorpshuisannen.nlwww.dorpshuisannen.nl    
- Koffie-ochtend maandag  13 maart 
  09.30- 11.30 uur inloop, geen entree, 
  de koffie is gratis 
- Sjoelen en klaverjassen zat. 18 maart 
- Hilbert Geerling /Nico met zijn kliko 
  (kindervoorstelling) woensdagmiddag 
  22 maart 15:00u 
 

Historische verenigingHistorische verenigingHistorische verenigingHistorische vereniging        
- Jaarvergadering woensdag 12 april 
  19.30 uur in het Dorpshuis. 
  Aansluitend, om ongeveer 20.00 uur, 
  lezing over Beurtschippers en 
  Boderijders.    
- Komend voorjaar:  Bijeenkomst, met 
  eerbetoon aan de oprichtster van het 
  Lambersfonds. Nadere info volgt.  
- Woensdag 11 oktober 20.00u lezing  
    
Sinaasappelactie Vrienden Van OranjeSinaasappelactie Vrienden Van OranjeSinaasappelactie Vrienden Van OranjeSinaasappelactie Vrienden Van Oranje 
31 maart van 17.00 - 19.30u. komen 
de kinderen langs om sinaasappels te 
verkopen t.b.v. Koningsdag 27 aprilKoningsdag 27 aprilKoningsdag 27 aprilKoningsdag 27 april 
www.vriendenvanoranje.nl   
    
Eieractie Tennis Club AnnenEieractie Tennis Club AnnenEieractie Tennis Club AnnenEieractie Tennis Club Annen    
De jeugd van de tennis club Annen gaan 
op 7 april vanaf 17.00 uur langs de 
deuren om eieren te verkopen. 
    
Zondag 9 aprilZondag 9 aprilZondag 9 aprilZondag 9 april    Lente Familie Fair.Lente Familie Fair.Lente Familie Fair.Lente Familie Fair.    
Vele bedrijven uit Annen en omgeving 
promoten hun bedrijf op de Lente 
Familie Fair door middel van verkoop, 
proeverijen, demonstraties noem maar 
op! Dit wordt een gezellige middag voor 
jong en oud! Er is muziek, lekker eten 
en drinken en vertier voor de kinderen.  
Dit evenement wordt gehouden in het 
oude pand van Barth Fidder 
(zwembaden) aan de Zuidlaarderweg. 
Organisatie Ondernemersvereniging 
Anno. 13.00 – 18. 00 uur 
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PPPPaasvuur 16 april (1aasvuur 16 april (1aasvuur 16 april (1aasvuur 16 april (1eeee    paasdagpaasdagpaasdagpaasdag!!!!))))    
De handbalvereniging organiseert dit 
jaar het paasvuur. Het paasvuur is nu 
op eerste paasdag. En aangezien de 
handbalvereniging een kleine 
vereniging is, zijn zij niet in staat hout 
bij de huizen weg te halen. Hopend op 
medewerking van het dorp. Aan de 
kinderen word ook gedacht. Info volgt in 
de Schakel. 
 
Enjoy the ride Enjoy the ride Enjoy the ride Enjoy the ride 16 en 17 april.        
R.V. de Brinkruiters www.brinkruiters.nl 
 
Koningsdag op de Koningsdag op de Koningsdag op de Koningsdag op de BrinkBrinkBrinkBrink, 27 april 
organisatie: Vrienden van Oranje. 
www.vriendenvanoranje.nl   
 
Zwembad de BorghoornsZwembad de BorghoornsZwembad de BorghoornsZwembad de Borghoorns  
Zwebad gaat open op zaterdag 6 mei.  
Sluiting zaterdag  9 september. 
Het zwembad bestaat 50 jaar (1967 - 
2017). Over het hele seizoen zullen er 
extra activiteiten plaats vinden, o.a. 
- Zwem4daagse 12 t/m 16 juni 
- Swim in ( disco of bioscoop in het 
  zwembad) op vrijdag 14 juli.  
- Auto te Water - op aanvraag! 

Sport en SpelweekSport en SpelweekSport en SpelweekSport en Spelweek,  
22 t/m 27 mei   
Commissie Dorpsbelangen  
annen-info.nl          sportenspelweek.nl  
facebook.com/sportenspelweekannen  
    
Vocaal Festival Annen  9,10 en 11 juniVocaal Festival Annen  9,10 en 11 juniVocaal Festival Annen  9,10 en 11 juniVocaal Festival Annen  9,10 en 11 juni  
www.vocaalfestivalannen.nl 
- Festival in Concert vrijdag 9 juni 
  20:30 – 22:30 uur  Thema 
  Tranentrekkers, een avond van 
  meezingen, smartlappen en levenslied. 
- Vocaal Festival Annen zaterdag 10 juni 
  10.00-17:00 uur 40 koren op 10 
  podia, verspreid door het dorp. 
  Zoals elk jaar weer genieten! 
- Festival Proms Annen, dit jaar het 
  lustrum: 5 jaar Festival Proms 
  19:30–21:30 uur Veenkoloniaal 
  Symfonie Orkest met koren.  
  Thema Musicalsongs. 
- Festival on Tour zondag 11 juni 
  10:00 -17:00 uur voorstellingen op 
  steeds verrassende en onverwachte 
  locaties. 
    
Mc AnnenMc AnnenMc AnnenMc Annen    Queensgrass grasbaanQueensgrass grasbaanQueensgrass grasbaanQueensgrass grasbaanraceraceracerace  
17 sept.  www.mcannen.nl 

 
Pedaal Vocaal zondag 10 septemberPedaal Vocaal zondag 10 septemberPedaal Vocaal zondag 10 septemberPedaal Vocaal zondag 10 september    
Een muzikaal en actief evenement in 
het stroomdalgebied de Drentsche Aa 
www.pedaalvocaal.nl 
 
Wandelvierdaagse Wandelvierdaagse Wandelvierdaagse Wandelvierdaagse 27-30 juni    
www.avondvierdaagse-annen.nl 
www.facebook.com/a4d.annen 
    
RABO concoursRABO concoursRABO concoursRABO concours    9, 10 sept  organisatie 
R.V. de Brinkruiters www.brinkruiters.nl 
 
KerstfairKerstfairKerstfairKerstfair        
Commissie Dorpsbelangen   
Zaterdag 9 december 15.30 -19.30 uur 
www.annen-info.nl 
 

MeerMeerMeerMeer    digitale informatie over Annen:digitale informatie over Annen:digitale informatie over Annen:digitale informatie over Annen:    
www.annen-info.nl, het digitale 
Mededelingenblad,  facebook 
commissiedorpsbelangen.annen,  
twitter.com #Annen. 
Heb je informatie dat je wilt delen met 
andere Anneroelen stuur dit dan naar: 
info@annen-info.nl

    

    
    

    

    


