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Het Oeleneis 
 
Commissie Dorpsbelangen Annen 
 

Redactie:  
Annette Doorduin 
info@info-annen.nl 
06- 20 61 00 38 

 
 
O, wat een jaar! 
 
Normaal gesproken kijken we rond 
deze tijd terug op alle activiteiten die 
in Annen geweest zijn. Vele 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
Annen het leukste dorp van Drenthe 
blijft. Maar helaas zijn de activiteiten 
ook het afgelopen jaar nagenoeg 
allemaal afgelast. Nieuwe inwoners 
hebben nog geen idee hoe leuk en 
sociaal Annen daadwerkelijk is. 
 
De COVID-19 pandemie heeft een 
serieuze invloed gehad op het leven 
van veel mensen. De werknemers in 
de zorg hebben keihard moeten 
werken en veel ondernemers 
hadden het economisch zwaar. 
Daarnaast was er nog het sociale 
effect: thuiswerken en geen 
ontspanningsmogelijkheden. Het is 
dan mooi om in een dorp als Annen 
te wonen. Prachtige natuur waar we 
volop van hebben geprofiteerd en 
natuurlijk het naoberschap, even aan 
je buurtgenoten denken als die je 
nodig hebben. 
 
Ik hoop dan ook dat 2022 weer een 
‘normaal’ jaar wordt. We gaan dan 
de vijftigste sport- en spelweek 
organiseren. Voor best veel mensen 
zal dit een eerste kennismaking 
worden met deze week. Het 
buurtgevoel dat ontstaat tijdens deze 
dagen is fantastisch, de sportieve 
strijd om de bokalen, maar vooral 
het samen zijn met dorpsgenoten. 
Mede dankzij de ploegleiders leren 
mensen elkaar in de buurt beter 
kennen, wat in mijn ogen bijdraagt 
aan naoberschap.  
 
Samen maken én houden we Annen 
het leukste dorp van Drenthe! 
 
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 
 
Jenny Verwoerd-Boer 
Fotograaf van het jaar 2021 
Annen!  
 
Op zaterdag 23 oktober is Jenny 
Verwoerd-Boer gekozen tot 
Fotograaf van het jaar 2021 Annen. 
Ze heeft de prijs gewonnen met de 
foto van Anneroel Gerrit Bazuin. De 
jury die de foto’s heeft beoordeeld 
vond de foto van Jenny authentiek 
en creatief.  
 

 
 
De publieksprijs is gewonnen door 
Pier Wijnja. De foto van Pier van de 
Strubben-Kniphorstbosch had de 
meeste stemmen.  
 
Inwoners van Annen en andere 
geïnteresseerden konden stemmen 
tijdens de pop-up expositie die de 
afgelopen twee weken in het 
leegstaande pand in het 
winkelcentrum van Annen 
plaatsvond. Tijdens deze expositie 
waren de in totaal 21 foto’s van zes 
fotografen te bekijken voor het 
winkelend publiek. 
 
 
 

Drive-in bios op de Brink 
 
Geen fair, maar dit najaar een heuse 
Amerikaanse drive-in bios op de 
Brink in Annen! Op zaterdag 20 
november wordt de Brink 
omgetoverd tot drive-in bioscoop. De 
kaartverkoop start binnenkort op 
www.annen-info.nl. Dus houd de 
website goed in de gaten voor meer 
informatie en de start van de 
ticketverkoop! 
 

 
 
 
Kalender 
 
Bridgen in Annen  
 
De Anner Bridge Club start in het 
voorjaar 2022 met een 
beginnerscursus. Voor meer 
informatie kun je terecht bij: 
marianne2811@gmail.com. Of kijk 
op: annerbc.nl. 
 
Muzikale avond in Holthuys 
 
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 
november organiseert Stichting 
Harleydag Annen een muzikale 
avond in het Holthuys met duo Wim 
en Miranda voor alle 65+ers uit 
Annen. Aanvang 19.30 uur en het is 
geheel gratis! Opgave voor 8 
november.  
 
Je kunt je opgeven via 06 39 37 72 
95 of mail info@harleydagannen.nl. 
Geef hierbij je naam, 
telefoonnummer en welke datum je 
het liefste komt door. 
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Vrouwen van Nu Annen  
 
Dinsdag 16 november: 
Afdelingsavond met Annette 
Botterblom uit Eext, 
trouwambtenaar. De avond begint 
om 19.45 uur in het Dorpshuis. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om een keer een avond van 
de Vrouwen van Nu bij te wonen!  
Dinsdag 14 december: kerstavond 
voor de leden 
 
Zaterdag 18 december: oud 
ijzer ophaaldag 
 
Op zaterdag 18 december 
organiseert Stichting Harleydag 
Annen weer een oud ijzer 
ophaaldag. Mocht je oud ijzer en/of 
andere metalen hebben voor de St. 
Harleydag Annen, dan kun je ons 
bellen of mailen en wij komen het 
graag ophalen.  
Aanmelden om het op te laten halen 
op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en 
anders in overleg. Telefoon: 06-39 
37 72 95 en/of mailadres 
info@harleydagannen.nl. We nemen 
geen witgoed meer in. De gehele 
opbrengst gaat naar een goed doel! 
 
Uitvoering Toneelvereniging 
Advendo op 26 en 27 
november 
Het blijspel ‘Als de natuur zien gang 
giet’ van Herman van der A, onder 
leiding van Hebbo Benthem, is te 
zien op vrijdag 26 en zaterdag 27 
november vanaf 20.00 uur in Ons 
Dorpshuis in Annen. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur. 
 
Donateurs kunnen gratis kaarten 
bestellen via de mail: 
toneelverenigingadvendo@gmailcom of 
via 0592 27 21 35.  
 
Ben je géén donateur, maar wil je 
wel graag onze voorstelling 
bezoeken, dan kun je ook via 
bovenstaande mail of 
telefoonnummer kaarten bestellen à 
€7,50,- per stuk.  
 
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: 
www.vocaalfestivalannen.nl. 

Ons Dorpshuis 
 
Iedere eerste vrijdagavond van de 
maand is er in het dorpshuis 
Klaverjassen. Vanaf 19.30 uur is de 
zaal open. De inleg bedraagt  € 
2.50,- 
 
Vrijdag en zaterdag 26 en 27 
november 
Toneeluitvoering door 
toneelvereniging ADVENDO. 
 
Zaterdag 18 december 
Kerstconcert van muziekorkest 
Drenthina met medewerking van 
Josien Bakker, winnares van het 
Grunniger Laidjesfestival. 
 
Zaterdag 26 februari  2022 
Pubquiz. De organisatie en de 
leiding is in handen van Lianne 
Greving. 
 
Vrijdag en zaterdag 18 en 19 
maart 2022 
Optreden van de Anner Zangoelen. 
 
Zaterdag 9 april 2022 
Een wervelende show van de 
Pauwergirls; vrolijke muziek, 
driestemmige zang en theater met 
een knipoog. 
 
Werelddansen 
Op de 1e en de 3e 
donderdagmiddag van de maand 
worden er in het dorpshuis 
danslessen gegeven van 13.45 uur 
tot 15.30 uur. De seniorenclub is op 
zoek naar dames die ook mee willen 
dansen. Voor meer informatie: Lida 
Pol, leidster 06-10 95 75 41 of Dina 
Hadderingh, lid 06-29 14 26 04. 
 
Het Groninger Studenten Cabaret 
Festival (GSCF) staat in principe 
gepland op zaterdag 8 januari 2022. 
Het is op dit moment nog niet zeker 
of we op het optreden van de 
studenten kunnen rekenen. 
Natuurlijk doen we onze uiterste best 
om de finalisten van het festival 
wederom in Annen op ons toneel te 
krijgen.  
 
Voor meer informatie kijk op 
www.dorpshuisannen.nl 
 
Mandarijnenactie 
 
Op vrijdag 5 november vanaf 17.00 
uur is het weer zover: de 
mandarijnen actie van HVA!  

Dit jaar is het ook mogelijk om met 
pin te betalen. 
 
HVA avond 
 
Op zaterdag 20 november hebben 
we onze jaarlijkse gezellige avond 
voor onze leden, oud-leden, ouders, 
sponsoren en alle overige fans en 
belangstellenden. Deze avond 
spelen alle teams van HVA een 
thuiswedstrijd, inclusief een 
vriendschappelijke mixwedstrijd van 
onze meisjes B1 en Dames Midweek 
teams. Aanvang 17.30 uur.  
Iedereen is van harte welkom om 
samen met HVA deze gezellige 
avond te vieren! 
 
HVA op zoek naar nieuwe 
leden 
 
Alle leeftijden zijn van harte welkom 
om een keer met een training mee te 
doen. De eerste drie trainingen zijn 
gratis bij te wonen. Voor onze 
toekomstige nieuwe jonge leden zijn 
we bezig om een speciaal traject te 
starten. 
Voor meer informatie kun je terecht 
op de website hva-annen.nl. Je kunt 
ook altijd contact opnemen met het 
bestuur via: 06-11 10 34 50. 
 
Word lid van misschien niet de 
grootste vereniging van Annen, maar 
wel de gezelligste! 
 
Oud papier 2021 
 
 Maandag 29 november   
 Maandag 10 januari 2022  
 
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 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: www.mijnafvalwijzer.nl 
voor data of eventuele wijzigingen. 


