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Voorwoord
We staan alweer aan het begin van
een nieuw jaar. 2017 was weer een
jaar waar wij als Commissie
Dorpsbelangen met veel plezier op
terugkijken. Naast de jaarlijks
terugkerende activiteiten hebben we
weer een aantal zaken kunnen
oppakken die, in onze ogen, de
leefbaarheid van Annen ten goede
(kunnen) komen. Gelukkig krijgen
wij daarvoor input en veel steun
vanuit het dorp. Samen kunnen we
zorgen voor een mooi dorp.
Begin 2017 hebben wij samen met
twee dorpsgenoten gezocht naar
een nieuw dorpshuisbestuur. Dit is
gelukt en het nieuwe bestuur is vol
enthousiasme gestart samen met de
nieuwe pachters.
In samenwerking met diverse
verenigingen, het dorpshuis en de
basisschool zijn wij een plan aan het
uitwerken voor het voorterrein van
de sporthal. Een mooi initiatief dat
lijkt te lukken. We zijn er nog niet
maar zijn zeker positief. Even
afwachten nog.
Ook de Vrienden van Oranje hadden
een probleem met het vinden van
bestuursleden. Als CD vinden wij de
Koningsdag bijdragen aan de
leefbaarheid en we hebben dus
getracht nieuwe bestuursleden te
zoeken en te enthousiasmeren. En
dat is gelukt. Samen met de VV
Annen en Anno organiseren zij deze
dag die vaak gekenmerkt wordt door
eenheid en gezelligheid.
Ook in 2018 zullen wij als CD weer
vol energie proberen Annen leefbaar
te houden. Samen met de
verenigingen, Anno, de gemeente,
de ploegleiders en de belangrijkste,
alle Anneroelen!
Rest mij een ieder, namens
Commissie Dorpsbelangen, een
gezond, voorspoedig en gezellig
2018 toe te wensen.
Ype Tol, Voorzitter
Sjoelers gezocht
De sjoelclub in het Dorpshuis is op
zoek naar mensen die ook zin
hebben in een gezellig middagje
sjoelen. Bent u zelf geïnteresseerd
of weet u iemand die dit leuk vindt,

neem dan contact op met Mevr.
Bos, Geerakkers 22. Haar
telefoonnummer is: 0592-421406.

Bewaar kalender Annen 2018
Openbare Jaarvergadering
Commissie Dorpsbelangen 14 feb.
Met een terugblik op 2017 en
vooruitkijken naar 2018.
We willen graag met Anneroelen in
gesprek over de toekomst van de
verenigingen/stichtingen/activiteite
n in Annen. Hoe “levensvatbaar” zijn
we? Waar lopen we tegen aan?
Kunnen we samen werken?
Hierna kunnen we onder het genot
van een “drankje” elkaar wat beter
leren kennen.
Jullie zijn hiervoor welkom op 14
februari om 20.00 uur in Ons
Dorpshuis.
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis
www.dorpshuisannen.nl
- Koffie-ochtend Plus door Impuls.
De 4e maandag van de maand 9.3011.30 uur koffie plus een activiteit
om aan mee te doen of bijv. te
luisteren naar een lezing. U hoeft
alleen voor het kopje koffie/thee te
betalen, opgave is niet nodig. 22/1,
26/2 en 26/3, 23/4, 28/5, 25/6,
23/7, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11
- Koffieochtend door “Ons
Dorpshuis” De 2e maandag van de
maand 9.30-11.30 uur. Er zijn geen
kosten aan verbonden en ook
vervoer kan geregeld worden. U
hoeft alleen een bijdrage te betalen
voor het kopje koffie/ thee. Vervoer
kan geregeld worden.
Contactpersoon Jan Hoenderken
Tel. 0592 272621 e-mail:
activiteiten@dorpshuisannen.nl
8/1, 12/2 12/3, 9/4,14/5
- 31e Groninger Studenten Cabaret
Festival, zaterdag 13 januari 20.00
uur (ipv 31 januari!)
- Kaart en sjoel avonden: zaterdag
27/1, 24/2, 24/3 Inschrijven
(€2,50) 19.00 uur, aanvang 19.30
uur
Info: Jan Hoenderken telefoon:
0592-272621 email
activiteiten@dorpshuisannen.nl
- Waark: De Menalda Vetes.
Zaterdag 17 febr. 20.00 uur
- Sponsorconcert Annerzangoelen,
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
20.00 uur
- Henk Jan de Groot, Tachtig
Tammo! Zaterdag 14 april, 20.00u

Oud ijzer ophalen.
T.b.v. activiteiten Harleyclub Annen
Zaterdag 27/1, 31/3, 19/5, 23/6,
1/9 Tel. 06-39377295
info@harleydagannen.nl
www.harleydagannen.nl
Quiz voor 65+ers uit Annen 3 feb.
in het Holthuys. Aanvang: 19.30 uur.
De toegang, koffie/thee,
hapjes/drankjes zijn gratis. U hoeft
zich niet op te geven van te voren.
Organisatie Harleyclub Annen
Gratis schaatsen zat. 17 februari
Voor leden IJsvereniging Nooitgedacht in Sportcentrum Kardinge
te Groningen. 18:00 - 20:00 uur.
Ben je nog geen lid en wil je dit
graag worden geef dit dan door via:
ijsbaannooitgedacht@gmail.com of
telefonisch Klaas Behling
0592-272672
Annerboscross 25 maart
Meer info: www.hunzerun.nl
Annen Doet zaterdag 7 april
Organisatie Comm. Dorpsbelangen.
Help mee om Annen nog mooier te
maken. Meld je klus aan voor 25
februari via info@annen-info.nl
Zoals klusjes voor je eigen
vereniging, organisatie, school, het
dierenparkje, speeltoestellen
opknappen etc. Kijk eens rond in je
eigen wijk, wellicht is hier ook een
“Doe klus, opruimklus,
schoonmaakklus”. Heb je geen
klus? Doe dan samen met
Commissie Dorpsbelangen, de
Gemeente en met andere
Anneroelen, buurtgenoten, familie,
sportteams of collega’s mee met:
Annen doet! Kom zaterdag 7 april
om 13.00 uur naar het Streetveld bij
de sporthal. Om 16.30 uur eindigen
we hier met een (gratis) hapje en
drankje.
Paasvuur eerste Paasdag 1 april
organisatie H.V.A. (handbal
vereniging Annen)
Koningsdag 27 april
Organisatie Vrienden van Oranje,
Anno en VV Annen.
47e Sport en Spel Week
7 t/m 12 mei
Organisatie Commissie
Dorpsbelangen Annen
www.sportenspelweek.nl

Zwembad de Borghoorns
gaat open op 7 mei
Zwemles Easyswim (het oude A,B,C
diploma) start 14 mei.
Zwemvaardigheid kinderen start 14
mei. Snorkelen voor kinderen start
16 mei.
Technische zwemmen volwassen,
verbeteren zwemslagen start 14 mei
Aquadance volwassenen start onder
voorbehoud dinsdag 22 mei
Overige zwembad activiteiten:
Woensdag en zaterdagmiddag
kinderactiviteit
Disco zwemmen voor de jeugd
Kleintje triatlon voor kinderen
Disco zwemmen voor volwassenen
Luchtkussen festival
Koffie zwemmen voor volwassenen
Duiken voor kinderen en
volwassenen
Een doe morgen/middag met een
kunstenaar voor volwassenen
Zwemvierdaagse (2 juli t/m 6 juli )
Avondvierdaagse 22 t/m 25 mei
www.avondvierdaagse-annen.nl
Opendag Brandweer Annen 2 juni
www.brandweerannen.nl
Vocaal Festival 8, 9 en 10 juni
Vrijdagavond 8 juni, Festival in
Concert. Zaterdag 9 juni overdag het
korenfestival Vocaal Festival. Deze
dag sluiten we af met Festival Proms
het Veenkoloniaal Symfonie Orkest
brengt u een prachtige avond vol
muziek.

Zondag 10 juni is Festival on Tour,
www.vocaalfestivalannen.nl
Pedaal Vocaal zondag 16 september
Lekker fietsen, genieten van het
prachtige landschap en ook nog op
mooie muziek getrakteerd worden.
www.pedaalvocaal.nl
Queens Grass Grasbaanrace
30 sept. (?)
(Deze datum is nog niet helemaal
zeker!) Organisatie Mc Annen.
Advendo 30 nov. en 1 dec.
Toneel uitvoeringen
Historische vereniging
- 21/2 Jaarvergadering, plus een
lezing over de Boermarke, door
Albert Lanting, voorzitter van de
Vereniging Drentse Boermarken.
-22/4 Wandeltocht over de RoelofSchuiling-wandelroute. N.B. De
datum is nog onder voorbehoud:
mocht op deze dag namelijk op de
Brink een rommelmarkt worden
gehouden, dan wordt uitgeweken
naar zon. 15-4!
- 10/10 Lezing over een nog nader
te bepalen onderwerp.
Vrouwen van Nu
Alle avonden vinden plaats in het
Dorpshuis, aanvang 19.45 uur.
- 16/1 ‘Op klompen door Amerika’
door mevr. Bangma uit Lemmer.
Afdelingsavond

Jaaroverzicht oud papier ophalen 2018
Dag
Datum
Tijd
Zaterdag 13 januari
09:00 uur
Zaterdag 24 februari
09:00 uur
Maandag 9 april
18:00 uur
Maandag 28 mei
18:00 uur
Maandag 16 juli
18:00 uur
Zaterdag 1 september
09:00 uur
Zaterdag 20 oktober
09:00 uur
Zaterdag 17 november
09:00 uur
Zaterdag 22 december
09:00 uur

- 20/2 Jaarvergadering met
aansluitend een
verrassingsactiviteit.
- 20/3 Afdelingsavond over de
dokterspost in Assen.
- 17/4‘Kiepkerels en
Hannekemaaiers’. Laatste
afdelingsavond van het seizoen.
Bibliotheek Digitaal Café
Elke maandagmiddag in de
Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur.
Het Digitaal Café is een gratis
digitaal spreekuur voor leden én niet
leden van de Bibliotheek.
Boekstartuurtje
Het boekstartuurtje is een gratis
gezellig uurtje in de bibliotheek
waarin nul- tot vierjarigen en hun
(groot)ouders of oppas elkaar
ontmoeten. We lezen voor, zingen
liedjes en knutselen eenvoudige
werkjes.
Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur
Data: 10/1, 7/3, 4/4, 9/5
Brinktmarkt data: nog onbekend
De Inloop in ’t Holthuys.
U bent van harte welkom voor een
gratis kopje koffie of thee en een
gezellig praatje met dorpsgenoten.
Er is ook de mogelijkheid om een
spelletje te doen of creatief bezig te
zijn. Dinsdag 14.00-16.30 uur en
woensdag 10.00 -12.30 uur
Voor meer informatie: Wilma Bos
06 121 94 434 bereikbaar op
maandag en dinsdag.

Met medewerking van
Ploeg Oranje en commissie dorpsbelangen
Ploeg Roze en commissie dorpsbelangen
Ploeg Rood en commissie dorpsbelangen
Ploeg Geel en commissie dorpsbelangen
Ploeg Groen en commissie dorpsbelangen
Ploeg Blauw en commissie dorpsbelangen
Ploeg Oranje en commissie dorpsbelangen
Ploeg Roze en commissie dorpsbelangen
Ploeg Rood en commissie dorpsbelangen

Papier graag goed gebundeld en op tijd langs de weg plaatsen.
Het oude 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. Kijk ook op:
www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen. Coördinator oud papier: Marlous Dijksma 06 448 573 76
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 tijdig (voor de 25e ) naar: info@annen-info.nl

