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Sport- en spelweek
Voor het tweede jaar op rij kunnen
we helaas geen sport en
spelweek organiseren. Het
Coronavirus is nog niet onder
controle, dus zijn er nog geen
grote evenementen toegestaan.
De volksgezondheid staat ten alle
tijden op één en natuurlijk leven
we allemaal mee met de mensen
die dierbaren hebben verloren.
Met de mensen in de zorg die al
een dik jaar keihard moeten
werken en met de horeca en
andere ondernemers die moeten
vechten voor hun bestaan. Maar
zuur is het wel.
Ik sprak een nieuwe inwoner van
Annen die in april 2020 hier is
komen wonen. Hij heeft nog geen
idee wat deze week inhoudt. Wel
was hij verrast toen ik vertelde
wat deze week teweegbrengt in
het dorp. De strijd tussen de
buurten, de saamhorigheid, de
gezelligheid. Ruim duizend
inwoners die deelnemen en
daarbij nog alle vrijwilligers die
deze week mogelijk maken. Iets
unieks waar we trots op mogen
zijn.
Een belangrijk onderdeel is
natuurlijk ook het buurtfeest die
de ploegen organiseren. Daar
kunnen nieuwe inwoners
kennismaken met de buurt in een
ontspannen en sfeervolle setting.
Dit alles maakt Annen, in mijn
beleving, een sociaal en uniek
dorp. Niet voor niets verkozen tot
het leukste dorp van Drenthe.
Gelukkig leeft de sport en
spelweek bij jong en oud en kijken
we nu reeds uit naar 2022.
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Dan gaan we de 50e sport en
spelweek organiseren. Met z’n
allen gaan we daar een prachtig
feest van maken, zoals wij dat in
Annen gewend zijn.
Momenteel werken wij samen met
de buurten aan een alternatief
feest eind augustus. Een
definitieve planning en
programma kunnen we pas geven
als evenementen weer mogen
doorgaan. Maar zodra dit mag zijn
wij, de ploegen én heel Annen, er
klaar voor.

Op dit moment is het bestuur op
zoek naar kandidaten die invulling
willen en kunnen geven aan deze
vacature.
We houden je op de hoogte van
deze ontwikkelingen.
Wil je meer informatie?
Dan kun je contact met ons
opnemen via
bestuur@dorpshuisannen.nl
Verkiezing Fotograaf van
Annen 2021

Om de gedachte van de sport en
spelweek hoog te houden zou het
mooi zijn als we met z’n allen de
dorpsvlag tijdens de
hemelvaartweek uit hangen. Ook
als ‘hart onder de riem’ voor alle
dorpsgenoten die meer dan
gemiddeld getroffen zijn door het
coronavirus.

Vind jij het leuk om te
fotograferen, maar heb je hier wel
een doel voor nodig? Doe dan
mee met de verkiezing Fotograaf
van Annen 2021! De Commissie
Dorpsbelangen houdt een
verkiezing van foto’s in en om
Annen, die gemaakt worden
tussen nu en eind september.

Ype Tol
Voorzitter Commissie
Dorpsbelangen

Meer informatie?
Kijk op: annen-info.nl/fotograaf

Aanmelden
Mededelingenblad
Wil je ook iedere maand het
Mededelingenblad van de
Commissie Dorpsbelangen in je
mailbox ontvangen? Meld je dan
aan via de website: annen-info.nl
en klik op de knop: ‘Maandelijkse
nieuwsbrief ontvangen? Klik hier’.
Heb je informatie voor in de
nieuwsbrief? Dit kun je iedere
maand voor de 25e aanleveren
via: info@annen-info.nl

Nieuwe beheerders gezocht
voor de Sportsbar
De huidige beheerders van de
Sportsbar hebben aangegeven de
werkzaamheden niet meer op te
pakken wanneer het dorpshuis,
en daarmee ook de Sportsbar,
weer open mag.
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Muziekkoepel hersteld
De muziekkoepel op de Brink in
Annen was nodig toe aan een
opknapbeurt na de brandstichting
van vorig jaar. De kast waar de
elektra in zit is schoongemaakt en
nagekeken. Ook is het dak van de
koepel weer hersteld.

Materialen Commissie
Dorpsbelangen
De Commissie Dorpsbelangen
heeft de afgelopen jaren veel
materialen aangeschaft:
dranghekken, de toiletwagen.
Maar ook heel veel spelletjes: o.a.
kinderkruiwagens, skippyballen,
blikken voor blikgooien, het
kuipsteekspel. Wist je dat deze
materialen ook gewoon geleend
of gehuurd kunnen worden (tegen
een kleine vergoeding).
Interesse? Neem contact op via:
verhuur@annen-info.nl of kijk op
annen-info.nl/dorpsbelangen
Meer info: www.annen-info.nl

Kalender
Oud ijzer ophaaldagen 2021
Zaterdag 5/6, 17/7, 4/9, 23/10 en
18/12 zijn er 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 is een
jaarlijks festival in het 2e weekend
van juni. Het festival zou dit jaar
plaatsvinden op 12 en 13 juni.
Helaas kan het dit jaar geen doorgang vinden en wordt verplaatst
naar 11 en 12 juni 2022.
Ook meedoen aan Vocaal
Festival Annen? Aanmelden gaat
eenvoudig via de website:
www.vocaalfestivalannen.nl
Sport- en Spelweekend 2021
Zet alvast een kruis in je agenda op vrijdagavond 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021.
Wij (Sport- en Spelcommissie en de ploegleiders) hopen en gaan er vanuit dat eind augustus de meeste
inwoners van Annen boven de 18 jaar die dat willen een vaccinatie hebben gekregen. Vanuit deze positieve
gedachte gaan we in het weekend van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus 2021 een Sport- en Spelweekend
organiseren. Hierbij zullen de activiteiten voor het grootste gedeelte plaatsvinden in de buitenlucht en is het
idee om veel plezier met elkaar te maken. Voor het organiseren van dit weekend waarin activiteiten voor jong
en oud georganiseerd worden zal wel de 1,5 meter maatregel opgeheven moeten zijn.
Hopelijk tot 20 augustus!!!!
Jeugdtoernooi VV Annen
De organisatie van het jeugdtoernooi van VV Annen is gestart met de voorbereidingen van het
voetbaltoernooi. Als corona het toelaat, zal dit op zaterdag 28 augustus georganiseerd worden. Meer
informatie hierover volgt binnenkort.
Oud papier ophalen 2021
Dag
Datum Tijd
Maandag 17 mei 18:00u
Maandag 23 aug. 18:00u
Maandag 29 nov. 18:00u

M.m.v.
Ploeg Geel
Ploeg Blauw
Ploeg Roze

Dag
Maandag
Maandag
Maandag

Datum
28 juni
11 okt.
10 jan. 2022

Tijd
18:00u
18:00u
18:00u

M.m.v.
Ploeg Groen
Ploeg Oranje
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 containers (er staan er
inmiddels twee) van de Commissie Dorpsbelangen kan natuurlijk ook. De papiercontainer staat bij de
brandweerkazerne aan de Spijkerboorsdijk. Dit zijn inmiddels twee containers. Zijn beide containers vol, stuur dan
even een berichtje naar: oudpapier@annen-info.nl
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen.
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Meer info: www.annen-info.nl

