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    Het OeleneisHet OeleneisHet OeleneisHet Oeleneis    
Commissie Dorpsbelangen Annen. 
Redactie: (PR) Annemiek Visser 

Zuidlaarderweg 118  
9468 AJ Annen 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

 
Schoon AnnenSchoon AnnenSchoon AnnenSchoon Annen    
Wij hebben een prachtig dorp waar 
we samen met veel plezier wonen. 
Dat het op sommige plaatsen 
enigszins rommelig is doen wij echter 
ook met z’n allen. Daar waar geleefd 
wordt moet schijnbaar afval achter 
gelaten worden. Waar de ene zich 
stoort aan hondenpoep stoort een 
ander zich aan sigarettenpeuken of 
ander zwerfafval. Maar eigenlijk 
hebben we geen oplossing voor onze 
ergernissen. Of toch wel? Het is 
bewezen dat wanneer we 
gemakkelijk van ons afval afkunnen 
dat we dan wel genegen zijn om onze 
rommel op te ruimen. De vraag is 
echter wat zou hierin de meest goede 
oplossing zijn. Als u een briljant idee 
heeft horen wij die graag. Wellicht 
kunnen we dan samen met de 
nieuwe gemeenteraad werken aan 
een nog mooier en opgeruimder 
Annen. 
Aangezien realisatie tijd nodig heeft 
kunnen we op 7 april alvast zelf wat 
doen. Die dag is Annen Doet en gaan 
we samen proberen Annen schoner 
te maken. Dus schroom niet en kom.  
 
Ype Tol, voorzitter CD. 
    

Bewaar kalender Annen 2018Bewaar kalender Annen 2018Bewaar kalender Annen 2018Bewaar kalender Annen 2018    
    
Wat is er tWat is er tWat is er tWat is er te de de de doen in Ons Dorpshuisoen in Ons Dorpshuisoen in Ons Dorpshuisoen in Ons Dorpshuis    
www.dorpshuisannen.nl  
-Koffie-ochtend Plus door Impuls. De 
4e maandag van de maand 9.30-
11.30 uur koffie plus een activiteit. 
-Koffieochtend door “Ons Dorpshuis”  
De 2e  maandag van de maand 9.30-
11.30 uur.  
Contactpersoon Jan Hoenderken 
Tel. 0592-272621    
-Kaart en sjoel avonden: zaterdag  
22/9, 27/10, 24/11, 22/12 
Inschrijven (€2,50) 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur 
Info: Jan Hoenderken (zie hier boven) 
-Henk Jan de Groot, Tachtig Tammo! 
Zaterdag 14 april, 20.00 uur 
- Lady’s Night 7 sept. 
- Kleintje Annermarkt 1 okt. 
- Voorstelling ? 1 november 
    
    

ImpulsImpulsImpulsImpuls    en sociaal teamen sociaal teamen sociaal teamen sociaal team    
Maatschappelijk werk, mantelzorg en 
leefbaarheid, inloopspreekuur. 
10.00 – 12.00 uur Ons Dorpshuis 
dinsdag 13/3, 10/4, 15/5 en 12/6 
                                                                           
OOOOud ijzer ophalenud ijzer ophalenud ijzer ophalenud ijzer ophalen.  
T.b.v. activiteiten Harleyclub Annen  
Zaterdag 31/3, 19/5, 23/6, 1/9  Tel. 
06-39377295  
 
Wim en Miranda 24 novemberWim en Miranda 24 novemberWim en Miranda 24 novemberWim en Miranda 24 november    
In ’t Holthuys. Org. Harleyclub Annen 
info@harleydagannen.nl 
www.harleydagannen.nl 
 
Annerboscross 25 maartAnnerboscross 25 maartAnnerboscross 25 maartAnnerboscross 25 maart    
Meer info: www.hunzerun.nl 
 
Paasvuur eerste Paasdag 1 april Paasvuur eerste Paasdag 1 april Paasvuur eerste Paasdag 1 april Paasvuur eerste Paasdag 1 april 
Organisatie H.V.A. (Handbal 
vereniging Annen)  
 
Annen Doet zaterdag 7 aprilAnnen Doet zaterdag 7 aprilAnnen Doet zaterdag 7 aprilAnnen Doet zaterdag 7 april    
Schilders, opruimers, “soppers”, 
dierenvrienden, handige 
enthousiaste Anneroelen, “jong en 
oud” help mee om Annen nog mooier 
te maken. Kom zaterdag 7 april om 
13.00 uur naar het Streetveld bij de 
sporthal. Om 16.30 uur eindigen we 
hier met een (gratis) hapje en 
drankje. Organisatie: Commissie 
Dorpsbelangen en gemeente  
Aa en Hunze. 
    
Historische verenigingHistorische verenigingHistorische verenigingHistorische vereniging....    
- De Schuilingwandelroute 
 in groepsverband. Zondag 15 april, 
Start 10.00 uur, vanaf het 
gedenkteken op de Roelof 
Schuilingbrink / Kruisstraat, eindigen 
met soep en presentatie over leven 
en werk van Roelof Schuiling bij café 
De Grutter. De wandeling is ruim 7 
kilometer lang, advies stevige 
wandel- schoenen. Meld je aan voor 
12 april: secretaris@annentoen.nl of  
0592-272625 
- 10/10 Lezing over een nog nader te 
bepalen onderwerp.  
- Meer info: www.annentoen.nl 
 
Enjoy the Ride Enjoy the Ride Enjoy the Ride Enjoy the Ride 14 en 15 april 14 en 15 april 14 en 15 april 14 en 15 april     
Org. Rijvereniging de Brinkruiters. Op 
beide dagen is er de keuze: route 17 
of 25 kilometer. www.brinkruiters.nl  
    
Vrouwen van NuVrouwen van NuVrouwen van NuVrouwen van Nu    17 april17 april17 april17 april 
Dorpshuis, aanvang 19.45 uur. 
 ‘Kiepkerels en Hannekemaaiers’.  
 
    

    
Koningsdag Annen 27 aprilKoningsdag Annen 27 aprilKoningsdag Annen 27 aprilKoningsdag Annen 27 april    
Het feest begint ’s morgen met het 
oranjeontbijt, aangeboden door de 
Ondernemersvereniging Annen. 
Vervolgens begint het programma dat 
wordt georganiseerd door de 
Stichting Vrienden van Oranje.  
Annen’s got TalentAnnen’s got TalentAnnen’s got TalentAnnen’s got Talent!!!!    Tijdens dit 
onderdeel krijgt iedereen, jong en 
oud, de kans om zijn/haar talent te 
laten zien. Geef je op via 
vriendenvanoranje@live.nl. Je kunt 
deelnemen aan de activiteiten op 
vertoon van een stempelkaart. 
Donateur worden? 
Als donateur draag je met een 
bijdrage van € 6,25 per gezin bij aan 
de stichting Vrienden van Oranje. Je 
kunt je aanmelden als donateur via 
de website. Meer informatie: 
www.vriendenvanoranje.nl. of 
facebook.com/vriendenvanoranje 
 
Zwembad Borghoorns Zwembad Borghoorns Zwembad Borghoorns Zwembad Borghoorns     open open open open 7 7 7 7 mei mei mei mei     
- Zwemles Easyswim  (het oude A,B,C 
diploma) start 14/5 
- Zwemvaardigheid kinderen start 
14/5.  
- Snorkelen voor kinderen start 16/5  
–Technische zwemmen volwassen, 
verbeteren zwemslagen start 14/5 
 - Aquadance volwassenen start 
(onder voorbehoud) dinsdag 22/5 
- Overige zwembad activiteiten:  
Woensdag en zaterdagmiddag 
kinderactiviteit. Disco zwemmen voor 
de jeugd. Kleintje triatlon voor 
kinderen. Disco zwemmen voor 
volwassenen. Luchtkussen festival. 
Koffie zwemmen voor volwassenen       
Duiken: kinderen en volwassenen                        
Een doe morgen/middag met een 
kunstenaar voor volwassenen 
- Zwemvierdaagse (2 juli t/m 6 juli ) 
    
Anner Bridge Club.Anner Bridge Club.Anner Bridge Club.Anner Bridge Club.    
- Lentedrive, een open bridgedrive op 
8/4 vanaf 13.00u. bij Woods in Anloo 
- Sport en Spelweek; vrije deelname  
7 mei om 19.00 uur bij De Grutter. 
- Bridge cursus voor beginners 
seizoen 2018/2019. 
- Competities bridge elke 
donderdagavond en 1 keer in de 14 
dagen op dinsdagmiddag. 
Info:annerbc79@gmail.com. 
    
Sport en Spelweek 7 t/m 21 meiSport en Spelweek 7 t/m 21 meiSport en Spelweek 7 t/m 21 meiSport en Spelweek 7 t/m 21 mei    
Organisatie Commissie 
Dorpsbelangen Annen 
www.sportenspelweek.nl    
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Avondvierdaagse 22 t/m 25 mei.Avondvierdaagse 22 t/m 25 mei.Avondvierdaagse 22 t/m 25 mei.Avondvierdaagse 22 t/m 25 mei. 
www.avondvierdaagse-annen.nl 
    
Brandweer Annen Brandweer Annen Brandweer Annen Brandweer Annen     www.brandweerannen.nl    
Opendag    2 juni2 juni2 juni2 juni    en brandweeravond 13 oktober13 oktober13 oktober13 oktober    
  
8888    juni Festival InConcert 20:45juni Festival InConcert 20:45juni Festival InConcert 20:45juni Festival InConcert 20:45----22:30 uur22:30 uur22:30 uur22:30 uur    
De Stroatklinkers zorgen voor een optreden met een stevig stuk 
vakmanschap, entertainment en speelplezier. Een avond vol 
meezingen en plezier! 
9 juni Vocaal 9 juni Vocaal 9 juni Vocaal 9 juni Vocaal Festival Annen 10.00Festival Annen 10.00Festival Annen 10.00Festival Annen 10.00----17.00 uur17.00 uur17.00 uur17.00 uur    
40 koren treden op op 10 verschillende podia verspreid door 
Annen, tussen deze podia rijden historische bussen  een 
doorlopende (gratis) dienstlijn.  
9 juni Festival Proms 20:009 juni Festival Proms 20:009 juni Festival Proms 20:009 juni Festival Proms 20:00----    22:30 uur22:30 uur22:30 uur22:30 uur 
Elk jaar weer een unieke avond. Het Veenkoloniaal Symfonie 
Orkest treedt op met diverse koren. Het programma is inmiddels 
bekend en staat op de website gepubliceerd.  
10 juni Festival onTour 13.0010 juni Festival onTour 13.0010 juni Festival onTour 13.0010 juni Festival onTour 13.00----17.00 uur17.00 uur17.00 uur17.00 uur    
Een dag vol optredens van divers koren/groepen/sing-a-
songwriters op verschillende unieke locaties. Ook tussen deze 
locaties wordt een doorlopende  (gratis) dienstlijn met historische 
bussen gereden. Locaties: De Grutter – Annen, Heerencompagnie-
Annerveenschekanaal,  ’t Keerpunt – Spijkerboor en Egberts Lent 
–  Nieuw Annerveen. Op www.vocaalfestivalannen.nlwww.vocaalfestivalannen.nlwww.vocaalfestivalannen.nlwww.vocaalfestivalannen.nl  staan alle 
deelnemers van deze drie dagen vol zang en plezier! 
 
Pedaal Vocaal zondag 16 septPedaal Vocaal zondag 16 septPedaal Vocaal zondag 16 septPedaal Vocaal zondag 16 septemberemberemberember    Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie 
muziek getrakteerd worden. www.pedaalvocaal.nl

Queens Grass GrasbaanraceQueens Grass GrasbaanraceQueens Grass GrasbaanraceQueens Grass Grasbaanrace    30 sept30 sept30 sept30 septemberemberemberember        
Organisatie Mc Annen. www.mcannen.nl    
    
AdvendoAdvendoAdvendoAdvendo    30 nov. en 1 de30 nov. en 1 de30 nov. en 1 de30 nov. en 1 decembercembercembercember 
Toneel uitvoeringen  
 
Kerstconcert Drenthina 3 decemberKerstconcert Drenthina 3 decemberKerstconcert Drenthina 3 decemberKerstconcert Drenthina 3 december    
 
Kerstfair 8 decemberKerstfair 8 decemberKerstfair 8 decemberKerstfair 8 december    
Org. Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl    
    
BibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheek::::    Digitaal CaféDigitaal CaféDigitaal CaféDigitaal Café    Elke maandagmiddag in de 
Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur. Voor leden én niet 
leden van de Bibliotheek.     

BoekstartBoekstartBoekstartBoekstart    uurtjeuurtjeuurtjeuurtje: waarin nul- tot vierjarigen en hun 
(groot)ouders of oppas elkaar ontmoeten. We lezen voor, 
zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes. 
Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur      
    
De Inloop in De Inloop in De Inloop in De Inloop in ’’’’t t t t HolthuysHolthuysHolthuysHolthuys    U bent van harte welkom voor 
een gratis kopje koffie of thee en een gezellig praatje 
met dorpsgenoten. Er is ook de mogelijkheid om een 
spelletje te doen of creatief bezig te zijn. Dinsdag 14.00-
16.30 uur en woensdag 10.00 -12.30 uur. Voor meer 
informatie: Wilma Bos 06 121 94 434 bereikbaar op 
maandag en dinsdag.

 BrinkBrinkBrinkBrinkmarkten markten markten markten 22/4, 3/6, 17/6, 15/7, 29/7, 12/8, 2/9  
10.00 – 17.00 uur. marktbezoeken.nl

    
JaJaJaJaaroverzicht oud papier ophalen 2018aroverzicht oud papier ophalen 2018aroverzicht oud papier ophalen 2018aroverzicht oud papier ophalen 2018    

DagDagDagDag    DatumDatumDatumDatum    TijdTijdTijdTijd    PaPaPaPapier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.pier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.pier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.pier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.    
Het 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 mag ook. De papiercontainer staat bij de 
Brandweerkazerne, aan de Spijkerboorsdijk. 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen. 
Coördinator oud papier: Marlous Dijksma 06 448 573 76    

Maandag  9 april 18:00 uur 

Maandag  28 mei 18:00 uur 

Maandag  16 juli 18:00 uur 

Zaterdag 1 september 9:00 uur 

Zaterdag 20 oktober 9:00 uur 

Zaterdag 17 november 9:00 uur 

zaterdag 22 december 9:00 uur 

    
MMMMeer digitale informatie over Annen via:  eer digitale informatie over Annen via:  eer digitale informatie over Annen via:  eer digitale informatie over Annen via:  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 voor de 25Heb je informatie dat je wilt delen met andere Anneroelen stuur dit dan voor de 25Heb je informatie dat je wilt delen met andere Anneroelen stuur dit dan voor de 25Heb je informatie dat je wilt delen met andere Anneroelen stuur dit dan voor de 25eeee        naar: naar: naar: naar: info@annen-info.nl 


