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Het Oeleneis 

       Commissie Dorpsbelangen Annen.  

           

 Redactie: (PR) A. Visser 

Zuidlaarderweg 118 9468 AJ 

Annen info@annen-info.nl  

       

Vakantie? 

De afgelopen weken was het relatief 

rustig in Annen. Dit is natuurlijk vrij 

normaal omdat velen van ons richting 

een vakantieadres waren vertrokken. 

Niet iedereen gaat op vakantie. Dat 

kan verschillende oorzaken hebben 

die ik hier niet allemaal ga benoemen. 

Gelukkig voor een ieder begint nu het 

sociale leven weer enige vorm te 

krijgen. (Sport)verenigingen starten 

weer dus iedereen kan weer volop 

genieten van de activiteiten in Annen. 

Toch zal er ook nu een groep zijn die 

daar minder makkelijk aan kan 

deelnemen. Gelukkig is het initiatief 

van Noaberhulp opgepakt. Hier kun je 

je voor opgeven om diverse hand en 

spandiensten te verrichten of gewoon 

voor gezelschap aan iemand uit 

Annen. Vaak zal iemand niet 

benoemen dat hij of zij daar behoefte 

aan heeft maar dat die behoefte er is, 

is een feit. Misschien een goede start 

zo na de vakantie…. even iemand bij je 

in de buurt helpen. 

 

Ype Tol, Voorzitter 

 

Welkom bij officiële opening 20 sept.  

Na maanden van hard werken zal op 

20 september het geheel vernieuwde 

voorterrein van het dorpshuis en de 

sporthal geopend worden. 

In aanwezigheid van de school-

kinderen, gemeente, provincie, 

sponsoren, aannemers en vrijwilligers 

zal de wethouder van de gemeente Aa 

en Hunze, de heer Henk Heijerman 

omstreeks 13.30 uur de officiële 

opening verrichten. 

Er zal een monument onthuld worden 

en ook de naam van het plein zal 

bekend worden gemaakt. 

Ook u als dorpsbewoner bent van 

harte welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. 

 

Glasvezel in Annen. 

Onderstaande link kan van pas komen 

als je vragen hebt bij het in gebruik 

nemen van glasvezel.  

Het betreft een link van onze buren uit 

Eexterveen maar kan ook 

ondersteunend zijn voor ons in Annen. 

http://www.glasvezeleexterveen.nl 

Mededelingenblad 

Meld je via www.annen-info.nl aan 

voor het 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,  

 

SV Annen: Vernieuwd gym-aanbod 

Het hele gezin kan na de zomer aan 

de conditie gaan werken bij Sport 

Vereniging Annen, want het 

beweegaanbod en het lesrooster is 

volledig herzien.  

Met ingang van komend seizoen 

kunnen kinderen bij onze vereniging 

terecht voor peuterdans, apenkooi, 

freerunning, turnen en de vertrouwde 

gymnastieklessen. Ook het aanbod 

voor volwassenen is vernieuwd. Kom 

in beweging en doe mee aan onze 

stepslessen, circuittraining of 

conditiegym! 

Ken of ben jij iemand die dit 

aanspreekt? Kom dan gerust eens 

kijken, of neem als je al lid bent een 

introducé mee naar de les. Want een 

keertje meedoen kan altijd. Je doet 

gratis drie keer mee! Kijk voor meer 

informatie op www.svannen.nl  

 

Kalender Annen: www.annen-info.nl  

Heb je informatie dat je wilt delen met 

andere Anneroelen stuur dit dan voor 

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

 

15 september de 16de Ototec 

Grasbaanraces in Annen 

Gratis grasbaanraces in Annen,  een 

motorsportspektakel dat jaar in jaar 

uit door duizenden enthousiaste 

mensen wordt bezocht.  

Op 15 september strijden de volgende 

klassen om de punten voor het 

Nederlands kampioenschap: 50cc-

65cc-85cc-125cc jeugd en 125cc- 

500cc shorttrack. Het is de laatste 

wedstrijd van het seizoen dus de 

kampioenen zullen in Annen worden 

gehuldigd. Ook de 250cc shorttrack is 

op uitnodiging weer van de partij, dat 

levert zeker weer spektakel op! 

Natuurlijk zullen ook dit jaar de 

zijspancombinaties uit het binnen- en 

buitenland niet ontbreken op de 

grootste brink van Europa. In de 

regioklasse zullen de jongens en 

meiden uit de buurt strijden om de eer 

en de felbegeerde uiltjes. 

 

Tijdens de baandienst, in de pauze, 

komt het bestuur van MC Annen bij 

het publiek langs met “de emmer” 

voor de vrije gift. Dit jaar zal het geld 

ten goede te komen aan Hartveilig 

Annen.  Hartveilig Annen heeft als doel 

om bij hartfalen  iedereen in Annen 

binnen 4 minuten te bereiken met een 

AED. Dit ter ondersteuning van de 

professionele hulpverlening die vaak 

een langere aanrijtijd heeft.  

 

MC Annen heeft  voor de komende 3 

jaar een nieuwe hoofdsponsor 

gevonden: Ototec Automotive. Dit 

bedrijf met vestigingen in Tynaarlo en 

Drachten levert materialen aan 

garagebedrijven in de noordelijke 

provincies. Met hulp van Ototec 

Automotive,  overige sponsoren,  een 

grote groep vrijwilligers en de 

medewerking van de buurtbewoners 

belooft 15 september weer een mooie 

dag te worden.  

 

De training begint om ± 10.15 uur en 

de rijders worden om ± 12.00 uur 

voorgesteld aan het publiek. Tijdens 

de rijdersvoorstelling worden alle 

coureurs persoonlijk aan het publiek 

voorgesteld om vervolgens als één 

groot lint langs het publiek te rijden. 

Dit is voor met name de jongste rijders 

altijd al een hele happening op zich. 

Vervolgens beginnen de wedstrijden. 

Meer informatie: www.mcannen.nl   

https://www.facebook.com/MCAnnen 

 

Oud ijzer ophalen Harleydag Annen 

Zaterdag 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. Ook tussendoor kan het ijzer  

of andere metalen gebracht worden 

naar de aanhangwagen 

Zuidlaarderweg 47 Annen. U hoeft dit 

niet te melden, maar als U iets van de 

aanhanger wilt meenemen, dan graag 

wel even vragen/afrekenen.  

Wij nemen geen witgoed in! De gehele 

opbrengst gaat naar een goed doel. 

 

Overige activiteiten Harleydag Annen 

voor alle 65+ers uit Annen 

- Oosterse avond/buffet in het 

Holthuys. Vrijdag 20 september: 

Start: 16 uur en de kosten zijn €5,- pp. 

Opgave tot 17 september bij Marleen 

Schepers tel. 06-15222713   

- Herfstwandeling + buffet in het 

Holthuys. Vrijdag 25 oktober: De 

inloop is om 14.30 uur, om 15 uur 

start de wandeling en om 16 uur 
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worden de "niet-wandelaars" verwacht 

in het Holthuys. Kosten €5,- pp opgave 

tot 23 oktober bij Marleen Schepers 

tel. 06-15222713 

- Uil pimpen met Karla Fidder. 

Zaterdag 9 november: Het begint om 

14.30 uur €5,- pp. Opgave kan tot 1 

november Marleen Schepers.  

06-15222713 

- Najaarsbuffet in het Holthuys. Vrijdag 

22 november: Het begint om 16 uur 

€5,- pp. Opgave kan tot 20 november 

Marleen Schepers tel. 06-15222713  

 

Zondag 15 sept. Pedaal Vocaal  

Het jaarlijkse actieve muzikale 

evenement in het stroomdalgebied 

Drentsche Aa www.pedaalvocaal.nl 

 

16 okt. Abel Darwinkel bij Hist. Ver.  

Abel Darwinkel werkte vijftien jaar als 

streektaalfunctionaris bij het Huus van 

de Taol in Drenthe. In die functie 

organiseerde hij cursussen over de 

Drentse taal, presenteerde hij Jasbuus 

vol Drents op TV Drenthe en schreef 

hij tal van boeken over de Drentse 

taal. Zo schreef hij een boekje over 

Drentse plaatsnamen met de titel Op 

stee, een boekje over de Drentse 

telwoorden met de titel 10 en vorig 

jaar september kwam zijn studie over 

Drentse verkleinwoorden uit. De 

Drentse schrijver komt 

woensdagavond 16 oktober naar 

Annen om de leden van de Historische 

Vereniging meer te vertellen over zijn 

nieuwe bundel. Hij zal dan ook enkele 

verhalen voorlezen. En na de pauze zal 

hij een quiz houden over de Drentse 

taal en over het dorp Annen en 

omgeving. 

 

 

 

 

-Kleintje Annermarkt 

Vrijdag 25 oktober 2019 organiseert 

de Historische Vereniging een 

wandeltocht met een knipoog naar het 

verleden. Tijdens deze wandeling komt 

men verschillende opdrachten tegen 

die allen te maken hebben met ons 

dorp. De start is om 19.00 uur in de 

Sportsbar. Deelname voor leden van 

de Historische Vereniging is gratis. Bij 

de start lid worden betekent gratis 

deelname. Er wordt geadviseerd een 

pen en een zaklantaarn mee te 

nemen. 

 

Verhuizing 

De Historische vereniging gaat 

verhuizen. Vanaf 1 oktober zijn ze te 

vinden in “Ons Dorpshuis”. 

 

“Ons Dorpshuis”  

 
- Kaartavonden vrij. 6 sept, 4 okt. 1 

nov. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 

19.00 uur.  

Inleggeld € 2.50 voor vleesprijzen. 

- Koffieochtenden, huiskamer met 

repaircafé maandag 9 september 

In samenwerking met IMPULS 

(welzijnsorganisatie van de gemeente 

Aa en Hunze). o.b.v. Maarten Feenstra. 

Ook een aantal leden van de 

Historische vereniging schuift deze 

ochtend aan. 9.30 uur tot 11.30 uur.  

- Impuls met inloopspreekuur. Dinsdag 

10 september. Vragen over 

mantelzorg, leefbaarheid, burenruzies 

en welzijn kunnen worden behandeld. 

10.00  uur tot 11.30 uur. 

- Huiskamer Plus maandag 23 sept. 

Inloopochtend onder waar een 

gesprek zal worden aangegaan over 

het thema “geluk” Aansluitend is  

er ruimte voor het spelletje “kletspot” 

9.30 uur tot 11.30 uur. 

De inloopochtenden voor de komende 

tijd staan gepland op 8 okt, 12 

november en 10 december. Meer info: 

Mededelingenblad www.annen-info.nl 

- Jaarvergadering “Ons Dorpshuis” met 

bingo. Maandag 23 september. 

Na het officiële gedeelte zal het een 

gezellige avond worden met het spelen 

van Bingo. Aanvang 20.00 uur,  

- De Beatbrokers zaterdag 5 oktober. 

5 muzikanten, waaronder Attie Kremer 

als echte Anner Oel, laten ons een mix 

horen van jazz, blues en popmuziek; 

oude nummers in een swingend jasje. 

Aanvang 20.00 uur. Entree € 7.50, 

Vrienden € 2.50. 

- Kleintje Annermarkt vrijdag 25 

oktober. De reeds alom bekende 

wandeltocht met leuke opdrachten 

met een knipoog naar het verleden 

voor jong en oud, georganiseerd door 

de Historische Vereniging. Aanvang 

19.00 uur. Leden van de Historische 

vereniging vrij, niet leden € 2.50. 

- Gewoon Aans vrijdag 8 november. 

Een Twentse revue door het 

gezelschap Gewoon Aans. 

Aanvang 20.00 uur. Entree € 10.00, 

Vrienden € 2.50. 

 

Toneelvereniging ADVENDO viert haar 

150 jarig bestaan. 

Vrijdagen en zaterdagen 22, 23, 29 en 

30 november. Leden en oud-leden 

brengen een aantal hilarische 

eenakters voor het voetlicht. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

“Ons Dorpshuis” is er voor u maak er 

gebruik van. Voel u welkom!! 

www.dorpshuisannen.nl 

 

Kerstfair zaterdag 14 december 

Organisatie Comm. Dorpsbelangen.

Oud papier ophalen 

 

Dag Datum Tijd Met medewerking van 

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 wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen mag ook.  

De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk.  

Coördinator oud papier: Marlous Dijksma.  

Is de container vol, stuur dan even een berichtje naar info@annen-info.nl Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  


