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Jaargang 8          februari 2017 
 

 
 

Dorpsbelangen zoekt oplossing dorpshuis 
 

 

ANNEN Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen en 

betrokken inwoners gaan op zoek naar een nieuw vorm 

waarin Ons Dorpshuis Annen kan blijven bestaan. 

 

 

 

Dat laat Ype Tol weten, voorzitter van de Stichting Commissie Dorpsbelangen. 

Het bestuur van Ons Dorpshuis Annen en de gemeente Aa en Hunze braken in december met 

elkaar. Het bestuur stapte op omdat de gemeente een deel van de pachtinkomsten van het 

dorpscafé wil gebruiken voor de sporthal. 

Vorige week lichtte het bestuur van Ons Dorpshuis de situatie in een vergadering toe.  

Bijna vijftig mensen kwamen op de vergadering af, vertelt Albert Brink, (oud)-voorzitter 

van Ons Dorpshuis.  

Hoewel er geen nieuw bestuur opstond, beloofden twee leden van Commissie Dorpsbelangen en 

twee betrokken inwoners een soort interim-bestuur te vormen. 

„Maar wij gaan dus niet het nieuwe bestuur van het dorpshuis vormen of het dorpshuis runnen”, 

benadrukt Tol. „Wat we wel gaan doen: kijken of en hoe een (toekomstig) nieuw bestuur weer op 

goeie voet kan starten met de gemeente.” Het viertal dat nu is gevormd, is daar volgens Tol goed 

toe in staat. „We gaan er blanco in”, aldus Tol. „We gaan eerst in gesprek: wat wil de gemeente? 

Wat willen wij? Daaruit moet een financieel plaatje en misschien ook wel een plaatje met afspraken 

komen.” Donderdag 19/1 vergadert het viertal voor het eerst. 

 
LIDIAN BOELENS Dagblad van het Noorden 17 1 2017 

 

 

Sport en Spelweek 2017. 

 

Dringend gezocht: Pers! 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar personen welke de 

taak van  sport & spel pers op zich willen nemen?  

Meer info, mail naar info@annen-info.nl  

 

Het duurt nog iets meer dan 100 dagen maar de voorbereidingen voor de 46e sport en spelweek 

van 22 t/m 27 mei zijn al weer in volle gang. De subcommissie sport en spel van commissie 

dorpsbelangen heeft de eerste vergaderingen er al op zitten en het eerste overleg samen met alle 

ploegleiders en assistenten vindt begin februari plaats. Het definitieve programma is op dit 

moment nog niet bekend maar houd onze website (sportenspelweek.nl) en onze facebook pagina 

in de gaten voor het laatste nieuws. 

 

mailto:info@annen-info.nl
http://sportenspelweek.nl/
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Tamara Takens stelt zich voor. 

Mijn naam is Tamara Takens. Ik woon sinds 3 jaar met veel plezier in Annen en ervaar Annen als 

een actief en gezellig dorp. Ik hoop een leuke bijdrage te kunnen leveren aan de commissie 

dorpsbelangen. Tot snel! 

 

Groetjes, Tamara Takens

 

 

 

 
 

 
Glasvezel leeft in Annen! 

De vraagbundeling  naar glasvezel in Annen komt met maar liefst 23 ambassadeurs nu echt op 

stoom.  Een aantal straten is al afgerond. En met een fantastisch resultaat! Van de 879  adressen  

die tot nu toe het formulier hebben ingevuld, is er 75% uitgesproken positief! Als  de overige 651 

adressen  ook zo goed scoren, dan geeft  Annen hiermee een duidelijk signaal af: Glasvezel leeft 

bij ons en wordt gezien als een noodzakelijke voorziening, zeker in de nabije toekomst.  Om een 

blik in de nabije  toekomst te werpen worden er daarom in maart twee informatieavonden 

georganiseerd. De eerste zal gaan over  digitale zorg: ‘Mij een E-zorg’  (20 maart). Onze 

dorpsgenoten Peter Boonstra en Roelof Schoonbeek gaan ons alles vertellen over de 

ontwikkelingen in de zorg op afstand. De tweede avond zal gaan over  ‘onderwijs en internet’. 

Nadere berichtgeving volgt. 

Mocht u nog geen ambassadeur aan de deur hebben gehad en u wilt ook graag uw mening geven 

(wel of geen glasvezel) dan kan dat nog tot 31 maart. Als het goed is heeft u een vragenlijst 

ontvangen en kunt u deze ingevuld deponeren in de glasvezelbus bij de Coöp-supermarkt. Ook kan 

dit digitaal via www.annen-info.nl. 

De ambassadeurs gaan door met  hun missie. Iedereen in Annen krijgt de kans om zich uit te 

spreken over glasvezel. En daarom gaan zij door tot ze alle huizen hebben bezocht. 

Kies voor de toekomst, kies voor glasvezel! 

Glasvezel verbind(t) Annen.  

http://www.annen-info.nl/
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2016  

 

Historische vereniging Annen  (HIVAN) 

 

De Historische Vereniging Annen is opgericht op 17 januari 

2005 door  een aantal inwoners van Annen, die 

belangstelling heeft voor de geschiedenis van Annen.   

De vereniging heeft als doel de bevordering van de kennis van en belangstelling voor de 

geschiedenis van Annen. 

Belangrijk middel is de stimulering van het behoud en de bescherming van historische bebouwing, 

het landschap en de monumenten. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden de 

gelegenheid hebben, kennis uit te wisselen. Zo is er tweemaal per jaar een lezing over een 

onderwerp, dat verband houdt met de historie van Annen. Ook de uitgifte, vier maal per jaar, van 

een historisch  tijdschrift, genaamd “Toen”, draagt bij aan de verdieping en verbreding van de 

kennis  over de plaatselijke historie. 

De vereniging telt  538 leden. 

 

 

In 2016 werden twee belangrijke 

grote projecten tot een afronding 

gebracht. 

In mei werd  op het brinkje nabij 

de afslag naar Spijkerboor een 

gedenkteken onthuld ter 

nagedachtenis van de heer Roelof 

Schuiling.  Het brinkje zelf werd 

gelijktijdig van de naam 

“Schuilingbrink” voorzien.  Roelof 

Schuiling was geboren en getogen 

in Annen en heeft in de dertiger 

jaren van de vorige eeuw als 

historisch geograaf op landelijk 

niveau grote bekendheid 

verworven door zijn bijdragen aan 

de ontwikkeling van het 

aardrijkskunde-onderwijs.   

Ter ere van deze Schuiling, waarvan sommige nazaten nog steeds in Annen woonachtig zijn, is 

tevens een wandelroute rond en door Annen ontwikkeld, waarbij tal van historische punten met 

elkaar worden verbonden. 

Een tweede wapenfeit in 2016 betreft de presentatie  van een boek over de bewoningsgeschiedenis 

van de woningen in Annen, genaamd “van Traonendal tot Hemelriek”. Van alle woningen, gebouwd 

voor 1952, worden de bewoners/eigenaren vermeld. Het boek, dat meer dan 320 bladzijden bevat,  

is verder verluchtigd met anekdotes, foto’s en illustraties.  Een groepje Annenaren is, verenigd in 

de  werkgroep Oud Annen, onder auspiciën van onze vereniging,  jaren bezig geweest met dit 

werk. Burgemeester Eric van Oosterhout noemt het boek in zijn voorwoord terecht “een 

onontbeerlijk pareltje in de geschiedschrijving van Annen”.  

 

Ook de komende jaren wil de  HIVAN graag doorgaan met haar activiteiten. 

Wilt u dat streven steunen?  U kunt lid worden door  aanmelding via onze website, 

www.annentoen.nl  

U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden, uitprinten en na invulling ondertekend opsturen 

naar het op het formulier vermelde adres. Het formulier mag ook per mail worden verzonden. 

U krijgt per kwartaal een tijdschrift met artikelen over boeiende onderwerpen. 

 

 

  

http://www.annentoen.nl/
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Klik & Tik: internetcursus voor beginners 

 

 

Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt steeds 

belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, 

belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat gaat tegenwoordig allemaal via 
internet.  

De Bibliotheek Aa en Hunze helpt door middel van de cursus Klik & Tik. Deze cursus leert mensen 

beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites 
zoeken, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. 

Ook kun je met behulp van het oefenprogramma Klik & Tik thuis oefenen. Via filmpjes bekijk je de 

uitleg en daarna kun je aan de slag met praktische oefeningen. Heb je thuis geen computer, dan 
kun  je tijdens de openingstijden van de Bibliotheek oefenen op een van onze computers.  

Klik & Tik bestaat uit drie delen: 

 De basis (over typen, klikken en websites bekijken) 

 Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers) 
 Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs) 

De cursus Klik & Tik wordt gegeven in de Bibliotheek Annen, mede ondersteund door PC Service 
Shop Annen. 

Data:  Woensdag 15 en 22 februari en 1, 8 en 15 maart 

Tijdstip:  09.30 tot 11.30 uur 

Kosten:  Je betaalt voor de cursus €10,00. Koffie met iets lekkers €5,00 en eventueel een 

koptelefoon. De totale kosten worden voldaan vóór aanvang van de cursus. 

Heb je vragen of wil je deelnemen aan de cursus Klik & Tik? Bel met : 088-0128295. Ook kun je 

terecht bij de medewerkers van de bibliotheek in Annen. Plaatsing gebeurt in volgorde van 

aanmelding. 
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Wieler Trainingsritten 

 

De WV Meteoor-Assen-Roden organiseert in samenwerking met de  

Stichting Acht van Annen ook in 2017 weer de trainingsritten bij Breeland. 

De data zijn zondag 5, 12, 19 en 26 februari, met als uitwijkdatum zondag 5 

maart. 

De wedstrijden duren van 13:00 tot 14:30. 

 

 

 

 

Schaatsen in Sportcentrum Kardinge te Groningen: 

 

Natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en Groningen 

van de KNSB kunnen weer schaatsen in Sportcentrum Kardinge te 

Groningen: 

- Zondag 19 februari van 18:30 - 20:30 uur (NB: zondag 19 februari is de 

eerste zondag in de voorjaarsvakantie). 

Bij de ingang is een bestuurslid van IJsvereniging Nooitgedacht aanwezig om 

te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. Dus je hebt geen 

toegangsbewijs nodig. 

 

Facebook: 

Om jullie snel van informatie te kunnen voorzien zijn wij te vinden op Facebook. Hierbij de link: 

https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/  

 

 

 

Introductiecursus badminton voor nieuwe leden bij BCAO 

 

BCAO, de badmintonclub voor Annen en omstreken zoekt mensen die 

recreatief badminton willen spelen. Badminton is een leuke, uitdagende en 

tactische sport die bij BCAO voor een aantrekkelijke prijs beoefend kan 

worden. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om te komen proeven van het 

spel en de sfeer bij de vereniging. BCAO speelt op vrijdagavond van 19.30u 

tot 22.00u in de Burgemeester Lambershal.  

Vanaf medio februari stellen we belangstellenden in staat om via een 

introductiecursus lid te worden tot en met einde seizoen voor slechts 25 euro. 

Voor beginners, maar ook geschikt als opfriscursus. In zes trainingen worden de 

basisslagen en het bewegen in het veld aangeleerd en geoefend. Er is speciale 

aandacht voor het voorkomen van blessures als men op wat latere leeftijd met 

badminton begint.  

Nog meedoen als u op vrijdag 27 januari verhinderd was voor de 

instuif/introductietraining? Kom gerust begin februari langs. Vrijdagavond welkom vanaf 

19:30 uur.  

 

Meer weten? http://www.bcao.nl  

Contactpersoon is Ben Lachmann (0592-865523 of bgmlachmann@gmail.com). 
 
 

 

 
 

https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/
http://www.bcao.nl/
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Harold Ottens wint driebanden toernooi. 

 

32 deelnemers en nog een aantal op de reservelijst. Zo leeft het 3 banden toernooi dat dit jaar 

voor de 12de keer georganiseerd werd in café restaurant De Anneroele in Annen. 

Gestart werd er op de vrijdagavond om uiteindelijk de finale op zondagavond te spelen. Na de 

openingsavond vond er al een schifting plaats waarbij een aantal kanshebbers al waren 

gesneuveld. 

  

Na de voorrondes op vrijdag en zaterdagmiddag werd er zaterdagavond gestart met de 8ste 

finales. Hierbij waren ook een aantal jeugdspelers aanwezig. Zij kloppen nadrukkelijk aan de deur 

om de oude garde van de troon te stoten.  Dat bleek ook doordat er spontaan een premie op de 

beste jeugdspeler werd gezet door Barelt Schuiling. De biljartsport leeft in Annen. De beste 

jeugdspeler werd uiteindelijk Dennis Drenth. Helaas geen halve finale voor de jeugd.  

 

De uiteindelijke spelers die in de halve finales mochten strijden voor een plek in de finale waren 

Jan Efdee, Roelof Weijer , Hendrik Popken en Harold Ottens. Na de halve finales was het duidelijk 

dat Jan Efdee en Harold Ottens de finale mochten spelen waarbij laatst genoemde aan het langste 

eind trok en de café restaurant De Anneroele wisselbokaal in ontvangst mocht nemen.  

 

De derde plaats was Roelof Weijer gegund 

en dus moest Hendrik Popken genoegen 

nemen met plaats 4.  

De pechprijs was dit jaar weggelegd voor 

Johan Gruber die het presteerde om in 25 

beurten maar 1 carambole te maken.  

 

Mede door de deelnemers, plaatselijke 

ondernemers de organisatie en de familie 

Boers was het weer een zeer geslaagd 

toernooi. Voor volgend jaar staat het 

overrood toernooi weer gepland. Deze zal 

net als dit jaar weer plaats vinden in het 

3de weekend van januari.  

 

Op de foto van links naar rechts: 

Pechvogel Johan Grüber, Hendrik Popken 

(4e) Jan Efdee (2e) Harold Ottens, Roelof 

Weijer (3e) 
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 

 

Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 

 

 

 

Zaterdag 11 maart vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 

Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  

 

 

Zaterdag 11 maart vanaf 09.00 uur oud papier ophalen met medewerking 

van ploeg Zeubring. 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/wijken. 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.  

Dit is makkelijker geworden. Je kan het er zelf zo in gooien, het hoeft dus niet meer gestapeld te 

worden. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit en alleen 

oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt! 

(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk) 

 

 

Zaterdag 4 maart 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 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 065 355 7027 

Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  

 

 

 

Creatieve Inloopochtend in het ’t Holthuys 

 

 

Elke eerste maandag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur voor een kopje 

koffie, thee, praatje, gezelligheid en als je wilt creatief bezig zijn. Waar? In 

de ruimte bij de achteringang van ’t Holthuys. 

 

  

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIv8raw8nRAhXDcBoKHabNAcUQjRwIBw&url=http://www.ed.nl/regio/helmond/helmond-oud-papier-verzamelen-in-container-1.5756933&psig=AFQjCNFA1TS9v2-owEQnbRvh4sY7lvereA&ust=1484754430479687
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOh7GuxMnRAhVEqxoKHacQDkoQjRwIBw&url=https://www.eurotrades.nl/&psig=AFQjCNEY3Ovh2NExSwvKOUP2-zjS0vel2g&ust=1484754651162356
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

Klik op onderstaande link: 

http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 

 

 

 

 

Maandag 13 februari 09.30- 11.30 uur 

Koffie-ochtend  

Inloop, geen entree, de koffie is gratis 

 

 

 

Zaterdag 18 februari  19.30 -23.00 uur 

Sjoelen en klaverjassen 

Inleggeld € 5,00 er wordt gespeeld om lekkere vleesprijzen 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 februari  20.00-22.30 

Ronald Smink / out of the box try out 

 

Het boekje was al gedrukt toen Ronald ons 

belde, dus vindt u deze voorstelling niet in ons 

boekje. 

3 jaar geleden was Ronald een van de eerste 

artiesten die als winnaar van het Groninger 

Studenten Cabaret Festival (2007) naar Ons 

Dorpshuis kwam. “Zet er maar een foto van mij 

bij, dan herkennen ze me wel” zei hij met zijn 

Friese tongval toen hij belde. “Hebben jullie 

interesse in een try out van mijn derde theaterprogramma?”. 

Natuurlijk, daar zijn we in Annen altijd voor in. De première is in maart 

in Tivoli Utrecht. Wij mogen het programma nog een beetje “bijvijlen”. 

Toegangsprijs € 10,00, vrienden € 2,50 

 
 
 

 

 
 

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

 
Vrijdag 24 februari 13.30–15.30 uur  

Je eigen wolvenverhalenboek  

Er zijn veel verhalen waar de wolf in voorkomt. Denk aan Peter en 

de wolf, Roodkapje, de wolf en de drie biggetjes, de wolf en de 

zeven geitjes. Jij mag nu je eigen boekje maken met je eigen 

verhaal over de wolf. 

Duurzaamheidscentrum Bosrand 2, 9401 SL Assen. 

 

 

  

http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAp-O8ntPRAhVJPxQKHeSTBzgQjRwIBw&url=http://kids.nationalgeographic.com/animals/gray-wolf/&psig=AFQjCNFLc1dDvR6fsT5szcGKf5oYXUUFAQ&ust=1485088040966432
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