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Voorwoord
Vakantiegangers.
Het is inmiddels weer september en
we zijn van vakantiegangers weer
Anneroelen geworden. Het dagelijks
leven start weer en zal voor veel
mensen ook weer betekenen dat het
vrijwilligerswerk weer start. De
sportverenigingen hebben vele
handjes nodig om alles in goede
banen te leiden maar ook de diverse
andere organisaties. Een vakantie is
ook goed om er achter te komen dat
zonder vaste vrijwilligers het bruisend
leven in Annen niet kan bestaan. Er
moeten mensen bereidt zijn om hier
structureel een bijdrage aan te
leveren.
Dat we samen iets kunnen bereiken
kun je zien aan de mooie
evenementen die we hebben, zoals
binnenkort de grasbaanrace, maar
ook aan het initiatief van het
voorterrein van de sporthal. De
diverse verenigingen samen met de
school en de gemeente zijn zeer ver
met het uitwerken van het plan en het
werven van geld. Zij hebben samen
veel tijd en energie hierin gestoken en
zullen, na een welverdiende vakantie,
de komende maanden het plan verder
tot uitvoer brengen.
Vakantiebestemmingen zijn heerlijk
maar het is toch altijd fijn om terug te
keren naar Annen.
Ype Tol, voorzitter CD.
Stem a.u.b. op Comm. Dorpsbelangen
Dit is het vierde jaar dat de Rabobank
(Assen Noord Drenthe) de Clubkas
Campagne organiseert. Jaarlijks stelt
deze bank op deze manier een deel
van de winst beschikbaar als extra
ondersteuning aan het lokale
verenigingsleven.
De leden beslissen van dinsdag 4
september tot en met woensdag 19
september hoe de totale bijdrage
wordt verdeeld.
Commissie Dorpsbelangen hoopt
natuurlijk dat alle Anneroelen ook een
stem op hen wil uitbrengen!
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Oud papier ophalen
Zat. 20 okt / 17 nov / 22 dec
9:00 uur. Papier graag goed
gebundeld langs de weg plaatsen.
Het 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 mag ook.
De papiercontainer staat bij de
Brandweerkazerne, aan de
Spijkerboorsdijk.
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl
voor data of eventuele wijzigingen.
Coördinator oud papier:
Marlous Dijksma 06 448 573 76
Kerstfair 8 december.
Organisatie Commissie
Dorpsbelangen www.annen-info.nl
30 sept Grasbaan race
MC Annen viert dit jaar haar 15 jarig
bestaan tijdens de Queensgrass
Grasbaan race.
Een motorsportspektakel dat jaar in
jaar uit door duizenden enthousiaste
mensen wordt bezocht. Ook dit jaar is
de race weer gratis toegankelijk voor
het publiek. Dit jubileumjaar zal er
voor de eerste keer gestreden worden
om het baanrecord. De snelste rijders
uit de trainingen zullen proberen ’s
middags een baanrecord te vestigen.
In de pauzes treedt de Heavy Hoempa
band op, 7 blazers en een drummer
die tot het gaatje gaan! Met
verrassende uitvoeringen van
herkenbare gouwe ouwe van o.a.
Metallica, Motörhead, Guns 'n' Roses,
Iron Maiden, en AC/DC.
Net als voorgaande jaren organiseert
MC Annen de laatste wedstrijden van
het seizoen in de verschillende
jeugdklassen waarbij de strijd om het
Nederlands kampioenschap wordt
beslist. Deze kampioenen zullen na
afloop ter plekke worden gehuldigd.
Daarnaast zal er ook dit jaar weer een
internationaal zijspanveld aan de start
verschijnen met deelnemers uit
Denemarken, Duitsland, Frankrijk,
Engeland en Nederland. Natuurlijk
ontbreken ook de jongens en meiden
uit de buurt niet, zij zullen in de
regioklasse het publiek trakteren op
een felle strijd.
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De training begint om ± 10.15 uur en
de rijders worden om ± 12.00 uur
voorgesteld aan het publiek..
Vervolgens beginnen de wedstrijden.
Om het 15 jarig bestaan te vieren, is
er op zaterdag 29 september een
feestelijke receptie waarvoor alle oudbestuursleden, sponsoren en
vrijwilligers worden uitgenodigd. Want
alleen door de inzet van al deze
mensen en de medewerking van de
buurt kan MC Annen haar 15 jarig
bestaan vieren.
Meer informatie: www.mcannen.nl
https://www.facebook.com/MCAnnen
Oud ijzer voor st. Harleydag Annen
Onderstaande data komen wij graag
weer langs om oud ijzer en andere
metalen op te halen:
Zaterdag: 1 sept/3 nov/12 jan/
2 maart/13 april/25 mei/13 juli/
7 sept/26 okt/21 dec.
WIJ NEMEN GEEN WITGOED MEER IN!
Mocht U oud ijzer en/of andere
metalen hebben voor de St. Harleydag
Annen, dan kunt U ons bellen of
mailen en wij komen het graag bij U
weghalen.
Aanmelden om het op te laten halen
op dezelfde dag kan tot 10 uur en
anders in overleg.
Tel. 06-39377295 en/of mailadres:
info@harleydagannen.nl
Ook tussendoor kan het ijzer/andere
metalen gebracht worden naar de
aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47
Annen. U hoeft dit niet te melden,
maar als U iets van de aanhanger wilt
meenemen, dan graag wel even
vragen/afrekenen.
Activiteiten Harleydag Annen
Zaterdag 24 november 2018 :
Muziekale avond m.m.v. duo Wim en
Miranda voor alle 65+ers uit Annen in
het Holthuys. Aanvang: 19.30 uur.
(U hoeft zich niet op te geven van te
voren) Stichting Harleydag Annen
www.harleydagannen.nl of email:
info@harleydagannen.nl
Peutergym
Afgelopen seizoen was de Peutergym
een groot succes. We starten weer:
14 en 28 september, 12 oktober, 9
en 23 november, 7 en 21 december,
11 en 25 januari, 8 februari, 1, 15 en
29 maart en 12 april. Belangrijk: de
tijd is gewijzigd, iedereen is nu
welkom van 10.15 – 11.15 uur. Alle
peuters van 1 tot 4 jaar uit Annen en
omgeving zijn dan weer welkom in de
Sporthal in Annen om samen met hun
ouders, opa en oma of een verzorger
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lekker vrij te spelen. Kosten: € 0,80
per keer per kind. Opgave vooraf is
niet nodig.
We starten met het opbouwen om
09.45 uur en hulp daarbij is van harte
welkom.
Anner Bridge Club
Wist u dat er elke donderdagavond en
één keer in de 14 dagen op
dinsdagmiddag gebridged kan
worden? De Anner Bridge Club speelt
van september tot en met april drie
competities. U bent van harte welkom
om vrijblijvend een avond mee te
spelen. Er worden elk jaar maar liefst
vier open bridgedrives georganiseerd,
waar dus ook niet-leden van harte
welkom zijn:
- 18 november: Hartentroefdrive
- 20 januari: Winterdrive
- 7 april: Lentedrive
- 26 mei: Aspergedrive
Zin om te leren bridgen? De nieuwe
bridgelessen starten vanaf januari
elke woensdagavond. Voor
informatie: annerbc79@gmail.com. of
Marianne Steenbergen 06-29099481
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?

www.dorpshuisannen.nl
- Kaart- en sjoelavonden
22 sep.- 20 okt.- 24 nov.-26 jan.
23 feb.- 30 ma. Aanvang 19.30 uur.
De kosten bedragen € 2.50.
- Zaterdag 13 oktober Valse wichter.
20.00 uur. Vocaal vrouwenkwartet.
Vrienden: € 2.50, niet vrienden € 7.50
- Vrij. 26 oktober Kleintje Annermarkt.
19.00 uur. Org. Historische
Vereniging. Leden Historische
vereniging gratis, niet leden €2.00.
- Vrij. 30 nov. en zat. 1 dec.
Toneel Advendo. 20.00 uur.
Donateurs Advendo vrij, niet
donateurs € 7.50.
- Zaterdag 22 december
Kerstconcert Aux Bain Marie i.s.m.
Drenthina. 20.00 uur
Vrienden € 2.50, niet vrienden € 7.50.
- Zaterdag 12 januari
32e Groninger Studenten Cabaret
Festival. 20.00 uur. Vrienden € 2.50,
niet vrienden € 12.50.
- Zaterdag 9 februari
Film “De wildernis in Drenthe”.
20.00 uur. Vrienden € 2.50, niet
vrienden € 5.00.
- Vrij. 8 en zat. 9 maart
Donateursconcert Anner
Zangoelen. 20.00 uur Donateurs
Anner Zangoelen gratis, niet
donateurs € 7.50.
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- Zaterdag 23 maart Martije met band.
20.00 uur. Vrienden € 2.50, niet
vrienden € 7.50.
- Zat. 20 april Geert Sennema met
band. 20.00 uur Vrienden € 2.50, niet
vrienden € 7.50.
Kaarten voor de diverse voorstellingen
zijn via de website te bestellen.
Of u komt op de maandagavond
voorafgaand aan de voorstelling naar
“Ons Dorpshuis” tussen 19.00 uur en
19.30 uur om kaarten te halen.
Kijk voor uitgebreide informatie op
dorpshuisannen.nl/voorstellingen
Overige activiteiten Ons Dorpshuis
- Elke 4e maandagochtend van de
maand Koffieochtend Plus van 9.30
uur tot 11.30 uur waar een lezing of
een presentatie te volgen is over een
interessant onderwerp.
- Elke 2e dinsdagochtend van de
maand inloopspreekuur IMPULS van
10.00 uur tot 12.00 uur waar vragen
over mantelzorg en de leefbaarheid in
Annen behandeld worden.
- Elke 2e maandagochtend van de
maand koffieochtend “Ons Dorpshuis”
waar gezellig met elkaar een praatje
gemaakt kan worden.
Ons Dorpshuis Jaarvergadering
Maandagavond 8 oktober a.s.
vindt onze jaarvergadering plaats.
Aanvang: 20.00 uur in "Ons
Dorpshuis".
“Vriend” worden van “Ons Dorpshuis”.
Bent U nog geen “Vriend” en bent u
naar die mogelijkheid nieuwsgierig
geworden, kijk dan eens op de site
van het dorpshuis.
www.dorpshuisannen.nl
Klik op Ons Dorpshuis, klik vervolgens
op Vrienden en lees de informatie.
Uiteraard zijn ook de bestuursleden
bereid om de gewenste informatie te
verschaffen.
Wie, weet………tot ziens in
“Ons Dorpshuis”.
21 november lezing over "Boermarke
in Drenthe" door Albert Lanting
Organisatie: Historische Vereniging
Annen. 20.00 uur in Ons Dorpshuis
Lanting vertelt ons over Boermarke in
Drenthe, vroeger en nu. Er zijn tevens
voor deze lezing vertegenwoordigers
uitgenodigd van de Boermarken
Anloo, Eext, Zuidlaren en Gasteren. Er
is gelegenheid om vragen te stellen en
gezien de genodigden kan er een
leuke discussie ontstaan.
Het belooft een interessante en
onderhoudende avond te worden.
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Niet-leden zijn ook van harte welkom
(gratis).
Zondag 16 september Pedaal Vocaal
Van 11.00-17.00 uur diverse locaties:
Oudemolen, Zeegse, Anloo, Tynaarlo
en Schipborg zie voor meer informatie
www.pedaalvocaal.nl een middag vol
prachtige optredens!
Klaverjassen.
Vanaf oktober om de 14 dagen, op de
donderdag, is er klaverjassen in de
Sportsbar Aanvang; 13.30 uur.
Iedereen die een kaartje wil leggen, is
welkom! Voor informatie Wilma
Weggers, 0592272714.
Vrouwen van Nu ontvangt “Het
Hamelhuys” Dinsdag 18 september
Afdelingsavond in ‘Ons Dorpshuis’,
aanvang 19.45 uur; zaal open vanaf
19.00 uur. Het Hamelhuys is een
inloophuis voor (ex)kankerpatiënten
en hun naasten, in Groningen opgezet
door Josje Hamel
Bibliotheek Annen
- Digitaal Café Vanaf begin september
weer elke maandagmiddag in de
Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur.
- Boekstartuurtje Het boekstartuurtje
is een gezellig uurtje waarin nul- tot
vierjarigen en hun (groot)ouders of
oppas elkaar ontmoeten.
Eenmaal per maand op
woensdagmorgen van 10:00 – 11:00
uur. Data: 19 sept – 17 okt – 14 nov
– 12 dec 2018 16 jan - 6 feb – 13 mrt
– 10 apr – 15 mei 2019
- Digisterker, regel zelf je
overheidszaken via het internet.
Voor inwoners van Aa en Hunze
woensdag 12, 19, 26 september en 3
oktober Tijd: 19:00-21:00 uur
- Workshops (oktober/november)
Workshop iPad.
Workshop Marktplaats.
Workshop Mappen en Bestanden.
Workshop Facebook en WhatsApp.
- Meer informatie over deze
workshops in de Schakel en in de
Bibliotheek.
https://www.bibliotheekannen.nl
Meer digitale info over Annen via:
www.annen-info.nl, meld je hier aan
voor het digitale Mededelingenblad.
Kijk op facebook
commissiedorpsbelangen.annen, of
twitter.com #Annen
Heb je informatie dat je wilt delen met
andere Anneroelen stuur dit dan voor
de 25e naar: info@annen-info.nl
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