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             Het Oeleneis 

 

Commissie Dorpsbelangen Annen. 

Redactie: (PR) Annemiek Visser 

Zuidlaarderweg 118 9468 AJ Annen 

 

Samen 

 

Om Annen een leefbaar dorp te houden 

moeten we samen de schouders er 

onder blijven zetten. Momenteel zijn er 

veel verenigingen en stichtingen die 

moeite hebben met het vinden van 

bestuursleden en vrijwilligers. Wat 

Annen sterk maakt is dat we samen 

altijd alles regelen. Voor evenementen 

is dat vaak geen probleem maar toch is 

het vinden van organisatoren schijnbaar 

lastig. Als CD hopen wij dat er mensen 

opstaan die een dergelijke functie willen 

oppakken bij een stichting of vereniging 

waar zij of hun kinderen actief zijn. We 

moeten het samen doen anders gaat 

het niet lukken. 

Samen is ook het moto van de CD. Onze 

stichting heeft als prioriteit nummer 1 

de leefbaarheid van Annen. Deze 

leefbaarheid bedenken wij niet zelf 

maar wij willen graag zoveel mogelijk 

input van Anneroelen (inwoners, 

verenigingen, ondernemers en 

gemeente). Wij zijn een schakel tussen 

de diverse belanghebbenden en 

proberen dit naar vermogen te doen. 17 

Anneroelen die een passie hebben voor 

Annen en zich daarvoor in willen zetten. 

Echter lukt ook alleen SAMEN met U. 

Samen hebben wij Annen leefbaar en 

mooi gemaakt laten we er nu ook 

samen voor zorgen dat dit zo blijft.  

Ype Tol, voorzitter CD. 

 

Informatie delen met elkaar 

In januari komt er een Oeleneis uit met 

de activiteiten jaaragenda, zorg ervoor  

dat jouw activiteit er ook bij staat. Stuur 

je  info voor 25 december naar 

info@annen-info.nl 

 

Glasvezel 

Nog eventjes en uw geduld wordt 

beloond. Stichting Glasvezel Annen is 

onderdeel geworden van het Drents 

Glasvezel Collectief (DGC). Met dit grote 

Collectief van 30 dorpen maken we een 

vuist naar Ziggo en KPN. Zowel het 

technisch ontwerp als de financiering 

nadert een afronding, waarbij wij maar 

één doel voor ogen hebben: iedereen 

voorzien van snel en stabiel internet 

tegen een marktconforme prijs. In de 

loop van volgend jaar zal bekend 

worden uit welke providers u kunt gaan 

kiezen. Om u daarbij zoveel mogelijk te 

kunnen adviseren opent Glasvezel 

verbind(t) Annen deze winter een 

Glasvezel- Info-hoek in de bibliotheek. 

Ook zult u ons geregeld in het 

winkelcentrum tegen komen onder de 

Glasvezel Parasol. Maar bezoek ook 

vooral onze site www.glasvezelannen.nl   

of  www.facebook.com/glasvezelannen.  
  

Wel/geen Koningsdag in Annen? 

Stichting Vrienden van Oranje Annen is 

zeer dringend op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. Draag jij Koningsdag 

Annen ook een warm hart toe meld je 

dan aan of vraag naar informatie via 

vriendenvanoranje@live.nl   

www.vriendenvanoranje.nl   
 

Hunzerunners, loop met ze mee! 

Hunzerunners Annen is een fanatieke 

hardloopgroep ván en vóor lopers!  Met 

enthousiaste leden waar een team van 

zeer goed opgeleide trainers twee 

avonden in de week afwisselende 

trainingen verzorgt. Er wordt getraind op 

de dinsdag- en donderdagavond in 

groepsverband, op verschillende 

niveaus. Info: www.hunzerunners.net, 

email: info@hunzerunners.net, via de 

Facebook- óf Twitterpagina! 

 

ACTIVITEITEN KALENDER  

www.annen-info.nl voor meer info. 

 

Kerstfair met ijsbaan! 9 december 

15.30 -19.30 uur Molenakkers z.o.z. 

 

Oud papier ophalen. 

Zat. 2 december om 09.00 uur, m.b.v. 

Ploeg Blauw en Comm. Dorpsbelangen 

 

Oud ijzer ophalen 

T.b.v. activiteiten Harleyclub Annen  

2 december Tel. 06-39377295 en/of 

info@harleydagannen.nl 

www.harleydagannen.nl 

 

Anner Bridge Club. (ABC) 

Elke donderdagavond en om de week 

op dinsdagmiddag kunt u bridgen bij 

ABC, in Anloo bij Woodz. Bent U een 

beginnend of ervaren bridger, neem dan 

vrijblijvend contact op.  

 

Bridgedrive voor Unicef op 19 november 

Heeft u zin om mee te doen? Met de 

opbrengst draagt u bij aan een betere 

wereld voor kinderen. 

www.nbbclubsites.nl/club/13034 

 

Advendo toneeluitvoering 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 november 

in Ons Dorpshuis aanvang 20.00 uur. 

 

Sinterklaas 25 november in Annen. 

Ondernemingsvereniging Anno 

verwelkomt de Sint om 10.00 uur in 

Winkelcentrum d’ Anloop en gaat 

samen met alle kinderen in optocht 

naar de Sporthal. (Einde ± 12.00 uur) 
                                                                                                                        

Kerstconcert m.m.v. Drenthina en 

Popkoor Nice An’loose. 

Vrijdag 15 december 20.00 uur, Ons 

Dorpshuis 

 

Harleyclub muziekavond 16 december 

Muzikale avond met duo Wim en 

Miranda in het Holthuys voor alle 

65+ers uit Annen op zaterdagavond 16 

december. Aanvang 19.30 uur. De 

toegang, koffie/thee, hapjes en 

drankjes zijn gratis. Bel 06-39377295 

of mail naar: info@harleydagannen.nl of 

doe een briefje in de bus bij de ingang 

van het Holthuys en geef U op voor 12 

december. Als U niet in de gelegenheid 

bent om zelfstandig naar het Holthuys 

te komen, geef dit dan ook even door 

en wij komen U halen en brengen U 

nadien ook weer thuis. 

 

Oranjebios  

Vrijdag 5 januari 2018 in de kuil van 

obs de Eshoek, meer info volgt. 

 

Programma Ons Dorpshuis  

- Koffie-ochtend Plus. 27 nov. 

Impuls, uw welzijnsorganisatie in de 

gemeente Aa en Hunze, organiseert 

elke 4-de maandagochtend van de 

maand een Koffie-ochtend Plus. Het is 

een inloopochtend, dus iedereen mag 

komen. Vanaf 9.30-11.30 uur kunt u 

hier terecht voor een kop koffie of thee, 

plus een activiteit om aan mee te doen 

of bijvoorbeeld te luisteren naar een 

interessante lezing. U hoeft alleen voor 

het kopje koffie/thee te betalen, opgave 

is niet nodig. In december is er geen 

koffie-ochtend Plus. 

- Koffieochtend door “Ons Dorpshuis” 

13 nov. en 11 dec. Elke 2e  maandag 

van de maand van 9.30 - 11.30 uur. 

Iedereen zin heeft is uitgenodigd te 

komen en te genieten van een kopje 

koffie of thee. Er zijn geen kosten aan 

verbonden ook vervoer kan geregeld 

worden als dat nodig is. Contactpersoon 

Hans Brandts Buys Tel. 0592 272.393 

e-mail: hans@brandtsbuys.nl 

- Kaart en Sjoelavonden 

Zaterdag 18 nov., 27 januari 2018  

Inschrijven 19.00 uur. 

- 13  Januari: 31e Groninger studenten    

cabaret festival  20.00 uur. 
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Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 9 december 
 

Tijd:   15.30 tot 19.30 uur 

Locatie:   Molenakkers, Annen 

Organisatie:  Commissie Dorpsbelangen Annen 

 
 De vele figuranten in “Dickensstijl” maken de Kerstfair echt bijzonder. 

 Kom een rondje schaatsen, want er is een ijsbaan! Helemaal gratis! 

 LET OP: je kunt niet met je eigen schaatsen op de ijsbaan. 

 Schaatsen zijn aanwezig.  

 De ijsbaan is aangeboden door “de Mannen van Annen” samen met andere sponsoren. 

 Er is weer van alles te doen, zien, horen, proeven, ruiken, aaien, kopen. 

 Vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de bomen. 

 Een grote (kerst) markt met hapjes, drankjes en “snuisterijen” . 

 De Streetband van Drenthina maakt sfeervolle muziek. 

 Gospelkoor Adaya uit Assen komt zingen. 

 Je kunt onder andere broodjes bakken boven een vuurtje. 

 Je kunt knutselen en spelletjes doen. 

 Kom de schaapjes en de ezel aaien. 

 Koop lootjes bij Commissie Dorpsbelangen t.b.v. de Vrouwen van Nu afd. Annen. 

 Informeer bij Hartveilig Annen naar duidelijk zichtbare huisnummers, voor het geval 

dat elke seconde telt! 

 Blijf “plakken” op het gezelligheidsplein voor een hapje, (warm) drankje of biertje. 

 

  De Kerstfair in Annen, een belevenis die je niet mag missen!  


