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Voorwoord
Al weer 70 jaar is de CD actief in Annen.
Opgericht 28 januari 1946 onder het
motto ‘Van permanente feestcommissie
naar de behartiging van
dorpsbelangen’. In 2016 hebben wij
deze doelstelling ook weer proberen uit
te voeren. 2016 begon met de actie
voor het behoud van een belangrijke
voorziening namelijk de apotheek. Dit is
ten dele gelukt door de samenwerking
van de huisartsen Annen met een
externe apotheek. Ook mooi zijn de
initiatieven in de woningbouw. Eindelijk
komen er een aantal nieuwe sociale
huurwoningen bij. Dat Annen nog altijd
een uniek en gezellig dorp is bleek ook
dit jaar weer tijdens de diverse
activiteiten. De sport en spelweek was
weer ouderwets gezellig met de
playback op zaterdag. De kerstfair was
perfect. Ook hier blijkt dat we samen tot
mooie dingen kunnen komen. De
ijsbaan die door velen is gebruikt was
namelijk beschikbaar gesteld door “de
Mannen van Annen”. Voor vele
dorpsgenoten is het dorpshuis een
ontmoetingsplek. Het bestuur van het
dorpshuis heeft haar bestuursfunctie
neergelegd. Door de verstoorde relatie
met de gemeente kunnen zij zich niet
meer volledig inzetten voor het
dorpshuis. 10 januari heeft het bestuur
uitleg gegeven aan de vrienden van het
dorpshuis. Om een nieuw bestuur een
goede start te kunnen geven wordt er
een interim bestuur gevormd die als
doel heeft de diverse relaties te
herstellen. Uitganspunt is het behoud
van het dorpshuis in Annen.
In 2017 gaan wij op 17 maart met de
jeugd om de tafel om van hun te horen
hoe zij een leefbaar Annen zien. Zoals
men altijd zegt heeft de jeugd de
toekomst. Ik wens een ieder een
prachtig en gezond 2017 namens de
hele CD
Ype Tol, voorzitter CD
Glasvezelnieuws.
20 Dorpsgenoten zijn glasvezel
ambassadeur geworden. U kunt
binnenkort bezoek van één van hen
verwachten. Zij bezoeken alle inwoners
die nog geen interessevraag hebben
beantwoord. Als u niet thuis bent, laat
de ambassadeur een antwoordformulier
achter. Als u een extra uitleg wenst,
wordt er een afspraak gemaakt. Ook
kunt u direct uw interesse in glasvezel
kenbaar maken door naar de link te
gaan op www.annen-info.nl

Activiteiten kalender 2017
Meer info zie www.annen-info.nl

Sinaasappelactie Vrienden Van Oranje
31 maart: www.vriendenvanoranje.nl

Oud papier data z.o.z.

Historische vereniging
- Jaarvergadering woensdag 12 april.
19.30 uur vanaf ± 20.00 uur gevolgd
door een lezing over “Beurtschippers
en boderijders”. Voor leden, als nietleden.
- Komend voorjaar: Bijeenkomst, met
eerbetoon aan de oprichtster van het
Lambersfonds, wijlen Mw. LambersBurger.

Oud ijzer ophalen
T.b.v. activiteiten Harley Annen
21/1, 4/3, 22/4, 27/5, 29/7, 2/9,
22/10, 2/12. Tel. 06-39377295 of:
info@harleydagannen.nl
www.harleydagannen.nl
Klaverjassen, elke donderdagmiddag, in
de Sportkantine Vrij-Klaverjassen.
Aanvang 13.30 uur.
Creatieve Inloopochtend
Elke 1e maandag van de maand
10.00 tot 12.00 uur. In de ruimte bij de
achteringang van ’t Holthuys
Vrouwen van Nu. Dorpshuis 19.45 uur.
- Jaarvergadering + verrassing 21 feb.
- Hospice Emmen 21 maart
- ‘Gewoon dichtbij’ Drents theater 18
april
Anner Bridge Club Winterdrive
Zaterdag 21 jan. 13.00 uur, Woodz in
Anloo. Info mail: annerbc79@gmail.com
Openbare jaarvergadering CD
8 feb. 20.00 uur dorpshuis. z.o.z.
Ons Dorpshuis www.dorpshuisannen.nl
- Koffie-ochtend maandag 13 feb.,
13 maart. 09.30- 11.30 uur inloop,
geen entree, de koffie is gratis
- Sjoelen en klaverjassen
Zaterdag 21 jan., 18 feb., 18 maart
19.30 -11.00 uur
- Ronald Smink / Out of the box try out
Zaterdag 11 februari 20.00-22.30 uur
- Hilbert Geerling /Nico met z’kliko
Woensdag 22 maart tijd?
Wieler trainingsritten bij Breeland
Zondag 5, 12, 19 en 26 februari, met
als uitwijkdatum zondag 5 maart. De
wedstrijden duren van 13:00 tot 14:30.
Internetcursus voor beginners
in de Bibliotheek Annen, woe. 15 en 22
feb. en 1, 8 en 15 maart, 9.30 tot
11.30 uur. Info 088-0128295 of
bibliotheek in Annen.

Paasvuur 16 april (1e paasdag!)
De handbalvereniging organiseert dit
jaar het paasvuur. Er gaan een aantal
dingen veranderen: het paasvuur is nu
op eerste paasdag. En aangezien de
handbalvereniging een kleine vereniging is, zijn zij niet in staat hout bij de
huizen weg te halen. Hopend op
medewerking van het dorp. Aan de
kinderen word ook gedacht. Info volgt.
Enjoy the ride. 16 en 17 april.
R.V. de Brinkruiters www.brinkruiters.nl
Koningsdag op de Brink, 27 april
organisatie: Vrienden van Oranje.
www.vriendenvanoranje.nl
Zwembad de Borghoorns.
Open zat. 6 mei, sluiting zat. 9 sept.
Het zwembad bestaat 50 jaar ( 1967 2017). Over het hele seizoen zullen er
extra activiteiten plaats vinden, o.a.
- Zwem4daagse 12 t/m 16 juni
- Swim in ( disco of bioscoop in het
zwembad) op vrijdag 14 juli.
- Auto te Water - op aanvraag!
Sport en Spelweek, 22 t/m 27 mei
Commissie Dorpsbelangen
www.sportenspelweek.nl
Vocaal Festival 9,10,11 juni, 10 sept
www.vocaalfestivalannen.nl
- Festival in Concert vrijdag 9 juni
- Vocaal Festival Annen zaterdag 10 juni
40 koren op 10 podia, Festival Proms
Annen, Veenkoloniaal Symfonie Orkest
+ koren.
- Festival on Tour zondag 11 juni.
- Pedaal Vocaal zondag 10 sept
www.pedaalvocaal.nl

d' Anner Zangoelen Jubileum concert
10 en 11 maart www.annerzangoelen.nl

Wandelvierdaagse 27-30 juni
www.avondvierdaagse-annen.nl
www.facebook.com/a4d.annen

Annen Doet, 11 maart, klus doorgeven
voor 20 feb. info@annen-info.nl Comm.
Dorpsbelangen. www.annen-info.nl

RABO Concours 9, 10 sept. Organisatie
R.V. de Brinkruiters www.brinkruiters.nl

Jeugd laat je horen! 17 maart z.o.z.
Organisatie comm. Dorpsbelangen
www.annen-info.nl

Mc Annen Queensgrass grasbaanrace
17 sept. www.mcannen.nl
Kerstfair Commissie Dorpsbelangen
datum volgt. www.annen-info.nl

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
Openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen 8 februari 20.00 uur in Ons Dorpshuis.
Tijdens deze vergadering zal de Commissie verantwoording afleggen over het afgelopen jaar.
Tevens zijn we benieuwd naar de menig van de inwoners van Annen over de volgende onderwerpen:



Is er behoefte aan een nieuw evenement in Annen?
Welke klussen kunnen we samen doen tijdens Annen Doet op 11 maart?

Jeugd van Annen laat je horen! Vrijdag 17 maart in de kantine van de voetbal vereniging Annen.
Tijdens de jaarvergadering van de CD in 2016 was er veel jeugd aanwezig. Naar aanleiding van deze vergadering heeft de
CD een subcommissie jeugdzaken gevormd. Als CD willen wij nu graag van de jeugd horen wat zij belangrijk vinden voor de
leefbaarheid van Annen. Is alles perfect of missen zij bepaalde faciliteiten? Jeugd van Annen grijp je kans en laat je horen!
De avond zal uit twee sessies bestaan: 19.00-20.15 uur leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar. En van 20.30-22.00 uur
leeftijdscategorie 15 t/m 20 jaar.
Wij hopen op een hoge opkomst en wat deze avond speciaal maakt is dat je je mobiele telefoon MOET meenemen.
Annen Doet. Zaterdag 11 maart om 9.00 uur, verzamelen voor de Sporthal en we eindigen met een lunch om 12.30 uur.
Ben je trots op ons mooie Annen en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken om Annen nog mooier te maken?
Doe samen met Commissie Dorpsbelangen, de Gemeente en met andere Anneroelen, buurtgenoten, familie, sportteams
of collega’s mee met: Annen doet! Weet je een klus geef dit dan voor 20 februari door via info@annen-info.nl

Jaaroverzicht oud papier ophalen 2017

DAG

DATUM

TIJD

MET MEDEWERKING VAN

Zaterdag

28 januari

09.00 uur

Ploeg Schuurman en Commissie Dorpsbelangen

Zaterdag

11 maart

09.00 uur

Ploeg Zeubring en Commissie Dorpsbelangen

Maandag

24 april

18.00 uur

Ploeg Oranje en Commissie Dorpsbelangen

Maandag

12 juni

18.00 uur

Ploeg Kirchhoff en Commissie Dorpsbelangen

Maandag

24 juli

18.00 uur

Ploeg Boonstra en Commissie Dorpsbelangen

Zaterdag

9 september

09.00 uur

Ploeg Mulder en Commissie Dorpsbelangen

Zaterdag

28 oktober

09.00 uur

Ploeg Schuurman en Commissie Dorpsbelangen

Zaterdag

2 december

09.00 uur

Ploeg Zeubring en Commissie Dorpsbelangen

Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van
de Sport- en Spelweek ploegen. De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de verenigingen, dus alle
beetjes helpen! Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen mag ook.
De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl of de afvalwijzer
app voor data of eventuele wijzigingen. Coördinator oud papier: Marlous Dijksma 06 448 573 76

Overige activiteiten georganiseerd door Commissie Dorpsbelangen in 2017
DAG

DATUM

ACTIVITEIT

Woensdag

8 februari

Openbare jaarvergadering CD. (Ons Dorpshuis, 20:00 uur)

Zaterdag

11 maart

Annen Doet, 9.00 uur Streetveld bij de sporthal

Vrijdag

17 maart

Jeugd van Annen, laat je horen. (Voetbal kantine, zie hierboven)

Maandag t/m zaterdag

22 t/m 27 mei

Sport en Spel week

Info volgt

Info volgt

Kerstfair

Meer digitale informatie over Annen via:
www.annen-info.nl het digitale Mededelingenblad, facebook commissiedorpsbelangen.annen, twitter.com #Annen
Heb je informatie dat je wilt delen met andere Anneroelen stuur dit dan naar: info@annen-info.nl
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