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       Het Oeleneis 
        Commissie Dorpsbelangen Annen 

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

       

Voorwoord 

 
Noaberhulp 

Nog een paar weken en dan is het 

weer zover; Sport en Spelweek in 

Annen. Nu we allen druk bezig zijn 

met de voorbereiding, zie je dat veel 

mensen bijspringen om de ploeg of 

de CD te helpen bij de 

voorbereidingen. Gelukkig, want 

anders werd het voor de mensen die 

het organiseren wel een zeer grote 

opgave. Het is toch fijn om in een 

relatief groot dorp te wonen, dat toch 

sociaal met elkaar omgaat.  

Op dit moment zijn een aantal 

organisaties aan het oriënteren naar 

mogelijkheden om noaberhulp te 

structureren. Een goed initiatief, 

waarbij je met minimale inzet 

mensen kunt helpen. Aangezien dit 

initiatief nog in de kinderschoenen 

staat, lijkt het mij een mooi begin om 

eens in je eigen omgeving te kijken. 

Soms zijn buren al geholpen met een 

klein praatje of even een container bij 

de weg zetten.  

In ons sociale dorp mag dat toch 

geen probleem zijn? 

 

Ype Tol, Voorzitter 

 

Website van Annen nu ook geschikt 

voor tablet en smartphone! 

De website www.annen-info.nl van 

Commissie Dorpsbelangen is 

vernieuwd. De site is nu ook goed te 

gebruiken op tablet en smartphone. 

Neem eens een kijkje op de site en 

valt je iets op (wat niet goed is) stuur 

dan even een berichtje naar 

info@annen-info.nl  

 

Kalender van www.annen-info.nl 

samen actueel houden 

Heb je informatie dat je wilt delen 

met andere Anneroelen stuur dit dan 

voor de 25e naar:  info@annen-info.nl 

 

Mededelingenblad 

Meld je via www.annen-info.nl aan 

voor het gratis digitale 

Mededelingenblad. Dan krijg je elke 

eerste van de maand het nieuws uit 

Annen in je mailbox. 

Kijk ook eens op twitter.com #Annen 

of facebook 

commissiedorpsbelangen.annen,  

 

Naoberhulp Annen, burenhulp voor 

en door Anneroelen! 

Commissie Dorpsbelangen wil 

Naoberhulp opzetten, doe je mee? 

In Annen is nog sprake van het 

ouderwetse Naoberschap, het omzien 

naar elkaar en kijken of je de buren 

een helpende hand kunt bieden. 

Maar zo af en toe is er toch wat extra 

ondersteuning nodig. Je wilt niet te 

vaak op je buren terugvallen of hebt 

(nog) niet veel contact in de buurt.  

Daarom wil Commissie 

Dorpsbelangen samen met 

vrijwilligers uit Annen en 

welzijnsorganisatie Impuls 

Naoberhulp ontwikkelen. 

Uitgangspunten van de Naoberhulp is 

dat het gratis is en geen concurrent 

van plaatselijke bedrijven of 

organisaties zal zijn.  

Voorbeelden van Naoberhulp: 

Een klusje doen zoals een lampje 

ophangen of een middagje 

gezelschap voor een praatje of om 

een spelletje te doen. Een keertje 

samen koken of (uit)eten een stukje 

wandelen of met een rolstoel op pad. 

Samen vissen, mee naar de markt of 

een winkel. 

Allemaal voorbeelden van wat er 

vanuit de werkgroep Naoberhulp zou 

kunnen ontstaan. Zodat uiteindelijk 

alle inwoners van Annen, die een 

hulpvraag hebben, worden geholpen. 

De vrijwilliger die de Naoberhulp 

verleent, de ander helpt, vervult 

hiermee een dankbare taak. 

Voor het opzetten van Naoberhulp  

zoeken we vrijwilligers.  

Wil je meewerken aan het opzetten 

van Naoberhulp in Annen?  

Meld je dan aan bij de werkgroep 

Naoberhulp Annen.  

De werkgroep wordt begeleid door 

Impuls, de welzijnsorganisatie in Aa 

en Hunze.  

Aanmelden kan bij Martine Hopman, 

buurtwerker Impuls, 

m.hopman@impulsaaenhunze.nl of 

06-132 27 483.  

Aanmelden graag vóór 10 juni.  

 

Bah, wat een ergernis! 

Menig inwoner van Annen ergert zich 

aan de hondenpoep in het dorp.  

De gemeente geeft hierbij duidelijk 

aan: “Degene die zich met een hond 

op een openbare plaats begeeft, is 

verplicht ervoor te zorgen dat de 

uitwerpselen van die hond 

onmiddellijk worden verwijderd.” 

Kleine moeite toch? Gewoon even 

opruimen, dank je wel. 

 

15 juni “start voorterrein sporthal” 

Inmiddels hebben de eerste 

werkzaamheden plaatsgevonden 

rondom de sporthal. 

Toch willen we graag samen met het 

dorp een officieel startmoment 

maken van deze grote 

“opknapbeurt!” Dit zal plaatsvinden 

op 15 juni om 10.00 uur. Het 

voorterrein van het Dorpshuis en de 

Sporthal zal worden ingericht met 

speel- en beweegtoestellen voor jong 

en oud. Het gebied wordt autoluw. 

Er komt een nieuwe fietsenstalling en 

parkeerplaatsen voor mindervaliden.  

Ons Dorpshuis krijgt een terras. 

Daarnaast is de werkgroep nog bezig 

met het zoeken naar een juiste 

locatie voor een beachveld. 

De officiële opening staat gepland 

voor 20 september.  

 

Glasvezel 

Sneller dan verwacht zal glasvezel in 

Annen worden aangelegd. Wat kun je 

al doen ter voorbereiding? 

Voor diegenen die een abonnement 

hebben afgesloten en momenteel 

een provider gerelateerd emailadres 

gebruiken, bv. als die eindigen op 

@ziggo.nl @kpnmail.nl enz. zullen 

moeten overstappen naar een ander 

email- adres. Bij KPN kun je dat 

emailadres tegen betaling behouden, 

bij Ziggo niet. Maar i.v.m. de vrijheid 

van providerkeuze in de toekomst 

kun je zo wie zo beter kiezen voor 

een provider onafhankelijk 

emailadres. De meest bekende 

worden geleverd door Microsoft 

(Outlook) en Google (Gmail).  

Laat iedereen weten dat jouw 

emailadres is veranderd. Het 

makkelijkst gaat dit in een bericht 

naar alle adressen voorkomend in 

jouw adresboek. Let op, alle adressen 

versturen in het bcc vak. Dan zijn de 

emailadressen niet zichtbaar voor de 

ontvangers. Voor vragen kun je op 

maandagen van 14.00 – 16.00 uur 

in het Digitaal Café van de openbare 

bibliotheek terecht. 

Meer info in het Mededelingenblad 

 

Geld verdienen met afval opruimen! 

Een groep jeugdleden (J015 & JO14) 

van VV Annen gaan op zaterdag 

middag 4 mei zwerfafval in Annen 

opruimen. Met deze actie verdienen 

de jongelui een zakcentje voor hun 

voetbalweekend in Duitsland later dit 

jaar. En ze verdienen namens alle 

Anneroelen een dikke pluim! 

 

 

mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
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Kalender Annen  
Kijk ook op www.annen-info.nl  

 

Ons Dorpshuis 

Meer info: www.dorpshuisannen 

 

Handbaltraining voor S&S week 

Handbalvereniging Annen organiseert 

op 16 mei een handbaltraining ter 

voorbereiding op sport en spelweek. 

De training begint om 20:00 uur in de 

burgemeester Lambershal.   

 

Badmintontraining voor S&S week 

Deelnemers aan het badminton-

toernooi S&S kunnen in de maand 

mei meespelen op de vrijdagavond 

vanaf 19:30u in de sporthal. 

 

Oud ijzer ophalen Harleydag Annen 

Zaterdag 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. 

 

Overige activiteiten Harleydag Annen 

voor alle 65+ers uit Annen 

Opgave bij Marleen Schepers  

06-15 222 713  VOL=VOL! 

- zaterdag 18 mei : fotoshoot in het 

  Holthuys.  

- vrijdag 24 mei S&S menu 16.30u 

  €5,- in het Holthuys 

- vrijdag 21 juni: langste dag 

  wandeling + buffet  

  het Holthuys €5,- 

- vrijdag 12 juli Mexicaansbuffet  

  het Holthuys 16.30 uur €5,- 

- zaterdagmiddag 10 augustus BBQ 

  in het Holthuys.  

 

Sport en Spel Week 27 mei t/m 1 juni 

Organisatie Commissie 

Dorpsbelangen Annen 

 

Zaterdag 15 juni Rabo Jeugdtoernooi 

De 12de editie van het Rabo 

Jeugdtoernooi van de VV Annen. 

Dit toernooi wordt georganiseerd voor 

de jongste jeugd; van JO8 tot en met 

JO13. 

De jongste jeugd trapt om 9.00 uur 

af. Het toernooi duurt de gehele dag 

en wellicht ook een deel van de 

avond. Inmiddels hebben zich 40 

teams ingeschreven. We hopen op 

mooi weer en veel toeschouwers. We 

kunnen nog wel vrijwilligers 

gebruiken. Het toernooi vindt plaats 

op ons idyllisch gelegen sportpark 

“De Hofakkers”. 

 

Anner Bridge Club  

26/5 Aspergedrive, een open 

bridgedrives waar ook niet-leden van 

harte welkom zijn: Info 

annerbc79@gmail.com  of  Marianne 

Steenbergen 06-29099481 

 

Zwembad de Borghoorns 

www.zwembadannen.nl  

- 19 mei t/m 23 mei Zwem4daagse  

-21 juni volleybaltoernooi 

-8 juni Vocaal Festival 

 

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 

 

Roelof Schuiling Wijnwandeling 

22 juni tijdens de route krijg je, het 

verhaal te horen over Roelof 

Schuiling, onder het genot van wijn 

en hapjes van Pinotage. 

Start Roelof Schuiling route (bij 

schildersbedrijf Reitsema) 18.30 uur. 

Kosten: leden van de historische 

vereniging: € 10,00. 

Niet-leden: € 15,00. 

Opgave via de Historische Vereniging, 

Secretaris@annentoen.nl of  

 06-57 33 98 98 (Kiki Anninga). 

Meer info www.annentoen.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 

 

Brinktmarkten 

19 mei / 2 juni / 14 en 28 juli 

11 aug. en 1 sept. 10.00-17.00 uur 

www.brinkmarkten-annen.nl 

 

Kerstfair 14 december 

Organisatie Comm. Dorpsbelangen  

 

Digitaal Café in de Bibliotheek 

Elke maandagmiddag 14.00-16.00 u. 

 

Cursus Digisterker/Aan de slag met 

je DigiD 

Hier leer je digitale (overheids) 

diensten gebruiken, o.a. van de 

gemeente, mijn overheid en de 

Belastingdienst.  

Deelname aan deze cursus is gratis 

voor inwoners van Aa en Hunze. 

Data: dinsdagmorgen 14, 21, 28 mei 

en 4 juni Tijd: 9:30 – 11:30 uur 

Opgave via www.bibliotheekannen.nl

Oud papier ophalen 

  
Dag Datum Tijd Met medewerking van 

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 of zelf netjes wegbrengen naar de papiercontainer 

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 netjes 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.annen-info.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.nl/

