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Stem ook op Commissie 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, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning 
aan het lokale verenigingsleven.  
 
De leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 
september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld.  

 
Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze 
bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun 
stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen 
zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer 
geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare 
bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-).  

Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 brengen zij via een 
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid 
ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden 
uitgebracht. 

Commissie Dorpsbelangen hoopt natuurlijk dat alle Anneroelen ook een stem op hen wil uitbrengen! 

 
 
 

De kalender van Annen samen actueel houden. 

 
 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?  
Ga dan naar annen-info.nl klik aan de linkerkant op:  
Bekijk volledige kalender. 
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdi4b5ytraAhWS2aQKHaqnCyoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/kalender-1&psig=AOvVaw05lq48L6XTw-D01jLsaND4&ust=1524922883826660
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Zaterdag 1 september vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 

 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers 
van Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de 
Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dat ploeg blauw. 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle 
beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast 
gooit. Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt! De papiercontainer staat bij de 
Brandweerkazerne, aan de Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 
 
 

 
 
   

 
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Meer info: dorpshuisannen.nl  voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 

Koffie-ochtend Plus door Impuls 
 
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de 
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus.  
U hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen (€1,-) 
Opgave is niet nodig. Het is een inloopochtend, plus een 
activiteit om aan mee te doen of bijv. te luisteren naar een 
lezing. Dus iedereen is welkom van 9.30-11.30 uur. 

 
 
 

Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid 
 
Elke 2de dinsdagochtend van de maand 10.00 – 12.00 uur houden 
Impuls en het Sociaal Team een inloopspreekuur in Ons Dorpshuis.  
 
Maatschappelijk werkster Diana Hagenauw, mantelzorgconsulente Carin 

de Jonge en buurtwerker Martine Hopman zitten voor al uw vragen klaar op het gebied van 
maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen.  
U kunt geheel vrijblijvend bij hen binnenwandelen. De koffie en thee staan klaar. Kom gerust langs, 
een afspraak maken is niet nodig. 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmuLLhtraAhVDVxQKHXt5A7sQjRx6BAgAEAU&url=https://oldenzaal.nieuws.nl/nieuws/20171215/ophalen-oud-papier-zuid-berghuizen-weekje-vervroegd/&psig=AOvVaw2ScHdzUxT7qIKTkricEKxA&ust=1524904616565415
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Gratis motorsportspektakel in Annen viert haar 15 jarig bestaan op 30 september. 
 
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.  
 
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. 

Om het 15 jarig bestaan te vieren, is er op zaterdag 29 september een feestelijke receptie waarvoor 
alle oud-bestuursleden, 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: mcannen.nl     facebook.com/MCAnnen  

http://www.annen-info.nl/
http://www.mcannen.nl/
https://www.facebook.com/MCAnnen
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Digitaal Café en Boekstartuurtje 
Het Digitaal Café en het Boekstart voorleesuurtje hebben een zomerstop. Wij beginnen weer in 
september. 
 
Cursussen en workshops 
In het najaar staan de volgende cursussen en workshops gepland: 
Klik & Tik, computercursus voor beginners.  
Dinsdag 11, 18, 25 september en 2, 9 oktober 
Tijd: 9:30-11:30 
Kosten: gratis 
Digisterker, regel zelf je overheidszaken via het internet. 
Woensdag 12, 19, 26 september en 3 oktober 
Tijd: 19:00-21:00 uur 
Kosten: gratis voor inwoners van Aa en Hunze 
Informatie en opgave: in de Bibliotheek of 088-0128295 of info@bibliotheekannen.nl 
 
Workshop iPad. 
Workshop Marktplaats. 
Workshop Mappen en Bestanden. 
Workshop Facebook en WhatsApp. 
Meer informatie volgt op onze website, in de Schakel en in de Bibliotheek. 
bibliotheekannen.nl 
 
Vacature vrijwillige medewerkers. 
Vind jij het leuk om met mensen in gesprek te zijn én ben je representatief? Dan zoeken wij jou! 
Bibliotheek Annen zoekt 3 vrijwillige medewerkers voor de maandag- en/of donderdagmiddag. 
Als vrijwillig medewerker ontvang je onze bezoekers in de bibliotheek en help je hen vinden waar ze 
naar op zoek zijn. Daarnaast help je mee om van de bibliotheek een toegankelijke omgeving te maken 
door o.a. de boeken en andere media op een voor de klant aantrekkelijke manier te presenteren. Een 
prachtige mogelijkheid om samen met collega’s de bibliotheek tot een gezellige en educatieve 
ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud! 
Meer informatie op onze website, en in de Bibliotheek. 
vacature-vrijwillige-medewerker-bibliotheek-annen 
 
De Bibliotheek is gesloten op alle woensdagen van de schoolvakantie. 
Wij wensen iedereen hele fijne zomerdagen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
https://www.bibliotheekannen.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/vrijwilligers/vacatures-voor-vrijwilligers/4756-vacature-vrijwillige-medewerker-bibliotheek-annen
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Zaterdag 1 september oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan kan je 
ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 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 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de 
aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in Annen 
ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen  K.v.K. 
01131241  ING bank: NL21 INGB 0653 5570 27 
 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
harleydagannen.nl   facebook.com/harleydagannen 
 

 
 
 
 

 
 
LEER BRIDGEN bij de Anner Bridge Club  in 12 lessen 
 
Ook dit jaar organiseren wij weer een bridgecursus voor beginners. 
Afgelopen jaar is deze cursus zeer succesvol geweest met 9 aspirant bridgers, die vervolgens allemaal 
lid zijn geworden van onze bridgevereniging.  
De lessen vinden plaats in ons bridge-café Woodz te Anloo. 
Een erkende bridgedocent leert u in 12 lessen de beginselen van dit boeiende kaartspel. 
De cursus begint bij voldoende deelname in september op een nog nader te bepalen avond. 
Kosten € 90,00, inclusief lesmateriaal. 
Informatie en aanmelden bij Marianne Steenbergen. 
Marianne.steenbergen@ziggo.nl of  06 29099481 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
mailto:Marianne.steenbergen@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://hbvlcdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2014/09/17/2b03a9a8-bf02-40c0-9544-1740c4d74042_Knipsel.JPG?maxheight%3D460%26maxwidth%3D629%26scale%3Dboth&imgrefurl=https://www.hbvl.be/cnt/dmf20140917_01272588/bridge-lessen-voor-beginners&docid=pK92STtab9WHaM&tbnid=BX3KnRV1XqSFMM:&vet=10ahUKEwigiOPcjbbcAhWJ26QKHb4QCXgQMwhVKBcwFw..i&w=544&h=460&itg=1&bih=731&biw=1600&q=bridge lessen&ved=0ahUKEwigiOPcjbbcAhWJ26QKHb4QCXgQMwhVKBcwFw&iact=mrc&uact=8


Pagina 6 van 11   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 9 2018 

 

 
 
“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
  

U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen 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. Aan de 
Inloop zijn verder geen kosten verbonden.   
 
Op de dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd. 
Dit kan zelf gemaakt zijn of gekocht. De workshops worden van te voren 
aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe en 

bij wie men zich moet opgeven staat aangegeven.  
 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys (06 121 94 434) bereikbaar op maandag en dinsdag. 
De Inloop: Dinsdag  14.00 – 16.30 uur 
De Inloop: Woensdag  10.00 – 12.30 uur 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.marktbezoeken.nl
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Op zaterdag 16 september is Pedaal Vocaal 
Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag 
in september. 

Natuur, Cultuur en Fietsen. 
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie muziek getrakteerd worden. 
Tijdens de muzikale fietstocht Pedaal Vocaal komen deze drie zaken zomaar bij elkaar! 
De volgende deelnemers zijn al bekend, op zondag 16 september 2018 treden op, op schilderachtige 
locaties in Noord-Drenthe:  Meezz, Fluitenkruid, De Constante van Faraday, Didgeridoo, Voormalig 
Klein Koortje, De Dames, Rie-jetske, Erik en Martijn,  Full House, Roxie, Wandering Fire, Sisterhood, 
Van Speijkkwartet, Femmes Cabales, Zangformatie Link en Kerwin.  
Dit gaat een geweldige middag worden met prachtige optredens! 

De optredens zijn tussen 11.00 en 17.00 uur, elk groep treedt twee keer op verschillende locaties.  

De locaties zijn in 2018:  Herberg De Fazant,  De Liefde van De Drentsche Aa, Het Witte Huis,  Perron 
3, Theeschenkerij Homanshoff en Woodz.  
De locaties zijn per fiets bereikbaar maar uiteraard ook per auto! 

Toegang. 
Toegangskaarten (passe-partouts voor alle optredens) zijn via pedaalvocaal.nl verkrijgbaar. Ook op 
iedere locatie waar je wilt starten met Pedaal Vocaal zijn toegangskaarten te koop. Voor €15,- bezoek 
je zoveel concerten als je maar wilt. 

Drentsche Aa. 
We zijn trots op dit prachtig stukje Drenthe en ondersteunen dit met voor elke bezoeker €1,- ten bate 
van het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voor een sfeerimpressie 2018 kunt u de foto’s bekijken op onze facebookpagina.  
Vocaal Festival Annen is in 2019 op 7, 8 en 9 juni! Opgeven is uiteraard al mogelijke! 

 

 
 

 
Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: drentslandschap.nl  
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.pedaalvocaal.nl/rie-jetske-erik-en-martijn/
http://www.pedaalvocaal.nl/van-speijkkwartet/
http://www.pedaalvocaal.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
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De Open Monumentendag / Culturele Uitdag heeft een nieuw jasje en een nieuwe naam 
gekregen!  

Op 8 september 2018 organiseert het ICO Centrum voor  Kunst & Cultuur samen met het comité Open 
Monumentendag in de gemeente Aa en Hunze: Culturele Zaterdag, beleef het moNUment! 

Elk jaar vindt in september de landelijke Open Monumentendag plaats, zo ook in de gemeente Aa en 
Hunze. Monumenten openen tijdens deze dag de deuren voor het publiek, en lokale culturele 
organisaties laten zien wat ze in huis hebben door op te treden bij de monumenten.  
Een feestelijke Culturele Uitdag!  
Aa en Hunze is echter een uitgestrekte gemeente, en de activiteiten daardoor erg versnipperd. Tijd 
voor een nieuwe invulling en een nieuwe naam dit jaar! 
 
Culturele Zaterdag “Beleef het moNUment!”  
De Open Monumentendag en Culturele Uitdag is omgedoopt tot Culturele Zaterdag, het statement van 
deze dag luidt: “Beleef het moNUment!” Dit jaar heeft de organisatie er voor gekozen om de focus op 
het veen-kanaalgebied te leggen.  
In de andere gebieden openen monumenten ook hun deuren (van 10:00 tot 17:00), maar de 
festiviteiten concentreren zich ‘s ochtends in Gieterveen en ‘s middags in Annerveenschekanaal. In 
deze dorpen worden minifestivals met muziek, dans, exposities en workshops opgezet, in 
samenwerking met lokale culturele initiatieven en ondernemers. Ook zijn er auto-, fiets- en kanotochten 
te maken langs de monumenten in het veengebied, die allemaal eindigen bij een festivallocatie. 
Gezinnen, toeristen, jongeren, senioren.. voor iedereen is er wel iets te beleven. 
 
Save the date 
De organisatie van de Culturele Zaterdag is in handen van het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en 
het Comité Open Monumentendag van de gemeente. De gemeente heeft hen de opdracht gegeven de 
Open Monumentendag in een nieuw jasje te steken. Zij heeft deze uitdaging met beide handen 
aangegrepen! Ze nodigen iedereen uit om op 8 september langs te komen in Gieterveen of 
Annerveenschekanaal. Je kunt niet alleen komen kijken en luisteren, maar ook actief meedoen aan 
workshops. Geen tijd om ook een tochtje langs alle monumenten te maken? Beleef ze ter plekke in 
virtual reality.. Kortom: save the date!  
Kijk voor meer informatie op ico-kunstencentrum.nl/culturele-zaterdag 
 
In 2019 zal Culturele Zaterdag zich concentreren in het Es-gebied, in 2020 in het Zandgebied. 
  
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.openmonumentendag.nl/
https://www.openmonumentendag.nl/
https://www.aaenhunze.nl/
http://www.ico-kunstencentrum.nl/culturele-zaterdag
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FC Skid Zomerspektakel op camping De Vledders  
 
In de zomervakantieweken is het voor de kinderen van skidkinderopvang een feestje om naar de BSO 
(buitenschoolse opvang) te gaan. Net als voorgaande jaren heeft skidkinderopvang gedurende alle 
weken van de zomervakantie een grote tent met voorzieningen op camping De Vledders in Schipborg 
beschikbaar.   
 
De BSO-kinderen van skidkinderopvang kunnen tijdens de zomervakantieweken heerlijk genieten op 

de camping in plaats op de eigen opvanglocatie in de regio! Op de camping valt 
van alles te beleven en worden er allerlei creatieve activiteiten georganiseerd zoals 
speurtochten, bosspelen en nog veel meer. We maken bovendien gebruik van alle 
faciliteiten op de camping. Zo kunnen de kinderen lekker zwemmen in de waterplas 

en spelen in de speeltuintjes of bossen, paarden verzorgen en doen ze actief mee met activiteiten die 
het recreatieteam van de camping aanbiedt. De activiteiten staan altijd onder toezicht en begeleiding 
van onze eigen pedagogische medewerkers.  
 
Dat het Zomerspektakel een succes is, blijkt wel uit het feit dat ouders de eigen vakantie vaak 
afstemmen op de FC SKID weken. Op die manier hoeven hun kinderen niets te missen van het 
Zomerspektakel. 
 
Alle BSO-opvanglocaties  van skidkinderopvang in Assen, Vries, Zuidlaren, Eelde, Eelderwolde, 
Paterswolde, Annen, Gieten en Gasselternijveen doen mee aan dit geweldige zomerspektakel. De FC 
SKID weken zijn dit jaar van: 21 juli tot 2 september. 
 
 
 
 
Sam Sam een  flinke tweedehands kledingzaak. 

 
Wij geven goede tweedehandskleding (gratis) door aan mensen die dat 
nodig hebben. 
Wij verkopen graag kleding aan mensen die van ‘her gebruik’ houden en 
onze idealen willen steunen. 
Van de opbrengst helpen wij in noodgevallen mensen aan huishoudelijke 
artikelen en meubilair.   
 

Adres: Greveling 21 in Annerveenschekanaal (links naast Brik & Brak). 
Alle mensen zijn welkom in de winkel ook inwoners uit andere gemeenten! 
 
Stichting Samuda heeft de ANBI status en maakt deel uit van het Armoede Pact van de gemeente Aa 
en Hunze.  Voor informatie info@samuda.nl  of 06-51387495 
 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@samuda.nl
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Geluksweek voor kinderen van groep 5 t/m 8 
 

 
Doe mee met de Gelukweek, die komende zomer een week lang zal plaatsvinden in jeugdsoos The 
RisingSun in Gieten (Schoolstraat 5).  
Tijdens de Geluksweek worden allemaal leuke dingen gedaan voor kinderen rondom het thema geluk. 
We doen spelletjes, grappige opdrachten (buiten, knutselen en zingen) en bedenken wat ons gelukkig 
maakt, hoe we ons vaker gelukkig kunnen voelen en hoe we geluk kunnen delen met anderen. De 
week sluiten we feestelijk af met een Lucky-Party.  
Heel geschikt voor kinderen die meer vriendjes willen maken, wat positiever in het leven willen staan of 
voor kinderen die niet op vakantie gaan/kunnen. 
 

• Voor wie: kinderen van groep 5 t/m 8 

• Wanneer: Van maandag 13 augustus tot vrijdag 17 augustus 

• Hoe laat: elke dag van 13:00 tot 15:30 uur 

• Opgeven/vragen: m.ijntema@impuls-welzijn.nl (tel. 06 23964998) 

• Kosten: 15,- voor een hele week (mocht dit een probleem zijn, dan regelen we dat het gratis is) 
 
Dit bericht mag je delen en doorsturen aan iedereen die er mogelijk belang bij heeft (graag zelfs).  
 
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten/trainingen die Impuls voor jeugd organiseren? Schrijf je dan 
in voor de nieuwbrief. Dit kan door de klikken op de volgende link: inschrijven nieuwsbrief 
 
 
 

 
Bijeenkomsten Veerkracht 

 

Heb jij soms het gevoel dat je wel wat meer energie kunt gebruiken? Of dat je graag positief in het 
leven wilt staan en het leuk vindt om anderen te ontmoeten? Wil je af en toe stilstaan bij hoe het nu 
echt met je is? Of heb je een moeilijke periode achter de rug en wil je weer vooruit in het leven? 

Dan zijn deze bijeenkomsten iets voor jou! Natuurlijk drinken we een kop koffie met elkaar maar we 
gaan ook via werkvormen en kleine opdrachten op zoek naar wat ons beweegt, wat ons blij maakt en 
welke zaken ons veel energie kosten om zo een betere balans te bewaren. 

Daar word je toch alleen maar blij van? En er zijn geen verdere kosten aan verbonden. Je bent MEER 
dan welkom! 

 

Waar:     Activiteitenruimte Impuls, Schoolstraat 1, Gieten 

Wanneer: 11 september, 25 september, 16 oktober, 30 oktober 

Tijd:  9.30-11.30 

Deelnemen?  

Stuur een mail naar m.ijntema@impuls-welzijn.nl (06) 23 96 49 98 

of rauwe@impuls-welzijn.nl  (06) 19 68 29 60 
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Burendag ook in Annen? 
 
 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we 
Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.  
Vanaf eind juni 2018 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld 
en kan een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd. 
 
burendag.nl  
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