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Top sport- en spelweek! 
 
De afgelopen twee jaren waren voor 
veel mensen bijzonder zwaar. Door 
de  coronamaatregelen was het 
sociale leven flink gereduceerd. 
Gelukkig hebben veel mensen 
elkaar geholpen. Het noaberschap is 
een belangrijk goed en dat moeten 
we koesteren in Annen. 
 
Al sinds 1971 kent Annen de sport- 
en spelweek. Deze week is, in mijn 
ogen, de basis voor het sociale 
leven in Annen. Buurtbewoners leren 
elkaar kennen tijdens een sportieve 
week. Daarnaast kunnen inwoners 
kennismaken met de verschillende 
verenigingen die actief zijn in Annen. 
Voor sommige inwoners wordt dit de 
eerste keer en ik kan hun aanraden 
om mee te doen of te komen kijken. 
Het is een ideale manier om je 
buurtgenoten te leren kennen. 
 
Momenteel speelt er veel in de 
wereld en dat moeten we niet 
vergeten. Maar ik denk dat het goed 
is  om even een week samen een 
leuke, ontspannende strijd aan te 
gaan.  
 
Ik wens iedereen een top sport- en 
spelweek! 
 
Ype Tol,  
Voorzitter Commissie 
Dorpsbelangen 
 
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 
 

Hartveilig Annen 
 
Burgerhulpverleners bedankt! We 
gaan na een moeilijke periode weer 
starten met de opfriscursus 
reanimatie in Annen. Wil je ook 
burgerhulpverlener worden in 
Annen? Meld je dan aan via 
burgerhulpverlening@live.nl.  
 
Bridgen in Annen  
 
De Anner Bridge Club is weer 
gestart met de competitie op de 
donderdagavonden en 1 keer per 14 
dagen op de dinsdagmiddag in het 
Brinkhotel in Zuidlaren.  
 
In september organiseren we met de 
Bridgeclub Zuidlaren een 
beginnerscursus. Kijk voor informatie 
over onze club op: annerbc.nl 
 
Jeu de Boules Annen 
 
Lijkt het je ook leuk om de Jeu de 
Boulen in Annen? We spelen op 
dinsdagmiddag of donderdagavond.  
Je kunt je aanmelden  bij Jantienus 
Steenbergen, via 
jtsteenbergen53@gmail.com of via 
06-22 24 74 80 of bij Hans Brandts 
Buys, via hans@brandtsbuys.nl of 
06-15 26 12 99. Er zijn geen kosten 
aan verbonden, alleen af en toe wat 
tijd voor het onderhoud van de twee 
banen. 
 

 
 
Kalender 
 
Activiteiten stichting 
Harleydag Annen 
 
De komende tijd organiseert 
stichting Harleydag Annen weer een 
aantal activiteiten:  
 
Zondag 29 mei 
Muzikale middag m.m.v. Wim en 
Miranda voor 65+ers uit Annen in het 
Holthuys. We beginnen om 14.30 
uur met koffie of thee. Opgave kan 
tot 25 mei via 
info@harleydagannen.nl of via  
06-39 37 72 95. Entree is gratis! 

 
Zondag 19 juni 
‘Langste dag buffet’ in het Holthuys 
voor alle 65+ers uit Annen. Aanvang 
met een drankje om 16.30 uur. 
Opgave kan tot 15 juni via  
info@harleydagannen.nl of via  
06-39 37 72 95. Deelname is gratis. 
 
Zondag 10 juli 
Muzikale middag m.m.v. Drumband. 
Nadere bericht m.b.t aanvangstijd 
volgt z.s.m. via onze 
Facebookpagina. 
 
Augustus  
BBQ bij het Holthuys. (exacte datum 
volgt z.s.m.) 
 
Oud ijzer ophaaldagen 
Zaterdag 21 mei, 18 juni en 16 juli. 
Aanmelden om het op te laten halen, 
via: 06-39 37 72 95 of  
info@harleydagannen.nl. 
 
Vocaal Festival Annen 
 
Het Vocaal Festival Annen is een 
jaarlijks festival in het 2e weekend 
van juni. Het festival is in 2022 op 11 
en 12 juni. 
 
Ook meedoen aan Vocaal 
Festival Annen? Aanmelden gaat 
eenvoudig via de website: 
vocaalfestivalannen.nl 
 
Ons Dorpshuis 
 
Zaterdag 10 september 
Pubquiz 
 
Vrijdag en zaterdag 23 en 24 
september 
Concert van d’Anner Zangoelen. 
 
9 oktober 
Koffieconcert 
 
28 en 29 oktober 
Toneel door Advendo 
 
17 december 
Kerstmarkt 
 
14 januari 2023 
Groninger Studentencabaret 
 
18 februari 2023  
Theatergroep Waark 
 
Voor meer informatie kijk op 
dorpshuisannen.nl 
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Brinkmarkten Annen 2022 
 
De nieuwe data voor de Brinkmarkt 
zijn bekend. Voor actuele informatie 
over wijzigingen en prijzen, kun je 
terecht op: brinkmarkten-annen.nl 
 
De aankomende data voor de 
Brinkmarkten 2022 zijn: 
15 mei, 19 juni, 10 juli 
31 juli, 14 augustus en  
4 september. 
 
Zwem4Daagse Zwembad De 
Borghoorns 
 
15 t/m 20 mei, kosten € 6,- (inclusief 
toegang tot het zwembad).  
 
Sport- en Spel Week  
 
Opening zondag 22 mei om 13:00u 
op de Brink, organisatie Commissie 
Dorpsbelangen Annen 
 
Speciale trainingsavond sport- 
en spelweek HVA 
 
Handbalvereniging Annen nodigt 
iedereen die meedoet met handbal 
in de sport- en spelweek uit om een 
avond te komen trainen bij HVA. 
Deze speciale training wordt 
georganiseerd op donderdag 12 mei 
van 20.00 tot 21.00 uur in de 
sporthal in Annen. 
 
Geen gezamenlijke munten 
tijdens Sport- en Spelweek 
 
De horeca in Annen heeft veel zin in 
de Sport & Spel. Jullie ook? Hou er 
rekening mee dat de gekochte 
munten alleen bij het desbetreffende 
horecabedrijf is in te leveren. Dit jaar 
dus geen gezamenlijke munten! 
 
Eetcafé De Grutter, d’Anner Oele en 
de Sportsbar 
 
Rabo Jeugdtoernooi 
 
Op zaterdag 2 juli organiseert VV 
Annen de 13de editie van het Rabo 
Jeugdtoernooi. Dit toernooi wordt 
georganiseerd voor de jongste 
jeugd; van JO7 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. Je kunt je melden bij 
westmaasmaarten@gmail.com.  
 
Het toernooi vindt plaats op 
sportpark De Hofakkers van VV 
Annen. 
 
Avondvierdaagse Annen 
 
Het leukste wandelevenement in 
Annen komt er weer aan en wel van 
dinsdag 14 t/m vrijdag 17 juni 2022. 
Dit jaar met als start en finish vanaf 
Sportpark ‘De Hofakkers’ van VV 
Annen. Meer info:  
avondvierdaagse-annen.nl 
 
Zaterdag 10 september:  
Film & Food Fair Annen 
 
Op zaterdag 10 september 
organiseert de Commissie 
Dorpsbelangen de Film & Food Fair 
op de Brink in Annen! Meer 
informatie volgt binnenkort, maar 
noteer 10 september alvast in je 
agenda!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotograaf van het jaar 
 
Doe jij mee aan de wedstrijd 
Fotograaf van het jaar Annen? Stuur 
dan voor 15 september de mooiste 
foto’s die je hebt in. Dit jaar zoeken 
we ook een goede kinderfotograaf in 
de basisschoolleeftijd.  
 
Meer info: annen-info.nl/verkiezing-
fotograaf-van-annen-2022 
 
Zondag 18 september: 
grasbaanraces in Annen 
 
MC Annen maakt zich op om op 
zondag 18 september de 17e  
Ototec grasbaanraces te 
organiseren. Meer informatie: 
mcannen.nl 
 

Toneeluitvoering Advendo 
28 en 29 oktober 
 
Voor meer informatie kijk op: 
toneelverenigingadvendo.nl 
 
Oud papier 2022 
 
Maandag 11 april, 30 mei, 11 juli, 29 
augustus, 10 oktober, 28 november. 
  
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 van 
de Commissie Dorpsbelangen kan 
natuurlijk ook. De papiercontainer 
staat bij de brandweerkazerne aan 
de Spijkerboorsdijk. Zijn beide 
containers vol, stuur dan 
even een berichtje naar: 
oudpapier@annen-info.nl 
 
Kijk ook op: mijnafvalwijzer.nl voor 
data of eventuele wijzigingen. 
 
Volg de Commissie 
Dorpsbelangen op Instragram 
 
Sinds kort hebben we ook een 
account op Instagram. Volg je ons 
al? Je kunt ons hier vinden: 
instagram.com/commissiedorpsbela
ngenannen  
We zijn ook te volgen op Facebook: 
facebook.com/dorpsbelangenannen 
 

 


