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Jaargang 6     
    

 
Jaargang 9           april 2018 
 

 
 

Annen Doet het op 7 april. 
 
NL Doet is dit jaar op 9 en 10 maart, omdat het dan nog best koud kan zijn heeft de CD besloten 
Annen Doet een maand later te organiseren. Gemeente Aa en Hunze werkt hier aan mee ze 
leveren bijvoorbeeld schoonmaakmateriaal en bieden de vrijwilligers wat te eten en te drinken aan, 
dat is elk jaar weer goed geregeld. Dit jaar gaan we in plaats van de ochtend, de middag aan de 
slag. 

We verzamelen zaterdag 7 april om 13.00 uur bij het Streetveld voor de sporthal. 
We eindigen om 16.30 uur bij de Sportsbar met een hapje en een drankje. 
We hebben best veel klussen te doen dus we hopen op veel vrijwilligers! 

 
Wat gaan we 7 april doen? 

Voor o.a. onderstaande klussen zoeken we vrijwilligers. 
 
 
Gezocht: schilders om “Ons Dorpshuis” van een nieuw verfje te voorzien. 
   
Gezocht: hulp om 2 terrassen van het Holthuys schoon te maken en bloembakken     
te vullen zodat de bewoners er weer gezellig kunnen zitten. 
 
Gezocht: schoonmakers van het Streetveld en de jeu de boules banen. 
 
Gezocht: “soppers” die de straatnaam bordjes in Annen weer leesbaar maken. 
 
Gezocht: een paar mensen dit het basketbal veld (naast het zwembad) speelklaar 
willen maken. 
 
 Gezocht: hulp om het dierenparkje weer klaar te maken voor het voorjaar. 
 
 Gezocht: hulp die samen met de brandweer het zwerfafval rondom Annen opruimt. 
 

] 
 

Hoe meer hulp, des te mooier we Annen kunnen maken! 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
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De kalender van Annen samen actueel houden. 
 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?  
Ga dan naar www.annen-info.nl klik links op: 
Bekijk volledige kalender. 
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info 
dan naar info@annen-info.nl 
 
 
 

 
“Onze Rabbe Vedder” is gekozen bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen! 
 Hij komt hiermee in de gemeenteraad voor  Combinatie 
Gemeentebelangen Aa en Hunze.  
 
 

Voor de CD een dubbel gevoel, want hoewel we trots zijn, en blij voor 
hem, gaat hij nu wel de CD verlaten. 
Rabbe bedankt voor je inzet voor de CD de afgelopen 17 jaar (!) en 
heel veel succes in de raad! 
 
 
 
Maandag 9 april , vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
 
Met medewerking van ploeg Rood 
Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.   
 
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.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 
Zelf wegbrengen mag ook.  
Je kan ook zelf papier in de container gooien. 
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, Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 

 Kaart en sjoel avonden 
Zaterdag 24 maart Inschrijven (€2,50) 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Hoenderken  
telefoon: 0592-272621  
e-mail activiteiten@dorpshuisannen.nl  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:activiteiten@dorpshuisannen.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAzqeHkcPZAhXDPFAKHU3mB-IQjRx6BAgAEAY&url=http://www.vvdwz.nl/?p%3D1465&psig=AOvVaw1chQNxXp0TSZtUfOHYSftT&ust=1519719118031503


Pagina 3 van 16   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 9-2018 
 

Koffieochtend 
 
Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e  maandag van de 
maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur, 9 april en 14 mei. 
Iedereen die er zin in heeft is uitgenodigd te komen en te genieten van een 
kopje koffie of thee en je kunt een praatje maken met de andere 
aanwezigen. 
 
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 
 
 

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. 
 
 

Maandag 23 april Koffieochtend Plus 
Met lezing door: judoka Inge Ekenhorst, buurtwerker Impuls en gediplomeerd 
judoleraar met zwarte band. 
 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur in het Dorpshuis Annen. 
 
Impuls organiseert elke 4-de maandagochtend van de maand een Koffieochtend 
Plus in het dorpshuis in Annen.  

Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur voor een lekkere kop koffie of thee en een presentatie over 
hulpverlening binnen de politie. 
Koffie en/of thee slechts € 1,- per kop. Opgave is niet nodig. 
 
 

 Henk Jan de Groot, Tachtig Tammo!  Zaterdag 14 april, 20.00 uur,     
 
'In 'Tachtig Tammo!' neemt troebadoer Jan Henk de Groot je mee 
naar Westerdiepsterdallen, het kleinste dorp van Nederland, waar het 
kampvuur brandt, de wijn rijkelijk vloeit en de tijd lijkt stil te 
staan. Onthaasten, het kalmer aan willen doen is het actuele thema 
van zijn theaterprogramma.  
Vandaar de titel: 'Tachtig Tammo!'; een gevleugelde uitspraak die in 
de jaren '90 te lezen was op verkeersborden langs de 
Kielsterachterweg in een poging om automobilisten gas terug te laten 
nemen. 
 
In Westerdiepsterdallen, in het boerderijtje bij zijn vriend Bonney 
Brattinga, weg van het hectische leven, is een nieuw album ontstaan: 
'Keunenk van Westerdaipsterdale'. 
Een album met 12 eigen liedjes die tot het beste behoren wat vorig 
jaar in het Gronings is verschenen”(**** DvhN). 

 
Jan Henk verstaat de kunst om van de kleine dingen in het leven een bijzonder liedje te maken. 
Platenzaak ‘Evelyntje’, jeugdliefde ‘Janine’, therapeutisch ‘Vuurtje kieken’ en het zoeken naar 
‘Evenwicht’. Het komt allemaal voorbij. 
Zaterdag 14 april dus Tachtig Tammo! Gas los en genieten. Toegangsprijs €7,50 vrienden €2,50. 

http://www.annen-info.nl/
mailto:activiteiten@dorpshuisannen.nl
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Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid 
 
Elke 2de dinsdagochtend van de maand. 
 
Consulent Sociaal Team. 
Carin de Jonge, consulent mantelzorg Impuls. 
Martine Hopman, buurtwerker Impuls. 
 
10.00 – 12.00 uur Ons Dorpshuis. Dinsdag 10 april, dinsdag 15 mei en dinsdag 12 juni. 
 
Heeft u vragen/behoeftes/ideeën op het gebied van maatschappelijke hulpverlening, mantelzorg en 
leefbaarheid in Annen? 
 
Kom gerust langs, de koffie staat klaar. Een afspraak maken is niet nodig.  
Graag tot ziens!          
 
 
 

Kiepkerels en Hannekemaaiers. 
 

17 april: Afdelingsavond Vrouwen van Nu, Dorpshuis, aanvang 19.45 
uur. 
De laatste afdelingsavond van dit seizoen, over Kiepkerels en 
Hannekemaaiers. 
 

 
 
 
Ondernemersvereniging Anno organiseert ORANJEONTBIJT!! 
 

De ondernemersvereniging ANNO uit Annen organiseert dit jaar 
het inmiddels zeer bekende en gewaardeerde ORANJEONTBIJT 
op de grote brink in Annen.  
Alle inwoners uit Annen en omstreken zijn van harte welkom om 
op Koningsdag tussen half 9 en half 11 een heerlijk ontbijt te 
nuttigen. 
Voor dag en dauw staan de ondernemers uit Annen op om het 
ontbijt te verzorgen. Ze zien dit dan ook als een geste om hun 
klanten te bedanken voor hun trouwe bezoeken aan de diverse 
winkels en ondernemers die het dorp rijk is. 

 
Het ontbijt zal worden opgeluisterd door het muziekkorps Drenthina. De officiële opening vindt 
plaats om half 9 door burgemeester Piet van Dijk en de voorzitter van Anno, Roel Kanning; daarna 
kan gesmuld worden van vers gebakken broodjes, een vers kopje koffie of thee, melk, 
yoghurtdrankjes, allerlei soorten beleg, een gekookt of gebakken eitje, diverse soorten fruit; 
kortom aan niets zal de bezoekers het ontbreken. 
 
Hopelijk zal een stralend zonnetje ons deze Koningsdag, waarvan de organisatie na half 11 
overgenomen zal worden door de Vrienden van Oranje, vergezellen 
en kan Annen weer terugzien op een gezellige dag.  
 
 

http://www.annen-info.nl/
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http://www.annen-info.nl/
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Spaar al je sportvrienden in Annen. 
 
Veelzijdig Annen, een groep van 15 detaillisten, heeft in samenwerking met 5 sportverenigingen uit 
het dorp een sportplaatjesactie opgezet.  
Bijna 10 jaar geleden is er een voetbalplaatjesactie geweest en de ondernemers van Veelzijdig 
Annen vonden het tijd om weer zo'n actie te organiseren. Om iedere sport er bij te betrekken is 
besloten om alle sportverenigingen met jeugdleden aan te schrijven. De verenigingen hebben allen 
enthousiast gereageerd.  
Alle jeugdleden en hun begeleiders zijn op de foto gekomen, in totaal 438 sporthelden in 
verschillende sporten als voetbal, handbal, volleybal, tennis, gym en paardensport. Samen met een 
grote groep ondernemers zijn al die plaatjes verpakt in zakjes. Vanaf 3 april kan gestart worden 
met sparen!. Alle sportplaatjes kunnen verzameld worden in een mooi verzamelalbum.  
Bij besteding van € 5,- bij een van de ondernemers van Veelzijdig Annen ontvang je een zakje 
plaatjes, met een maximum van 10 zakjes per keer. De verzamelalbums zijn voor    € 4,95 
verkrijgbaar bij Tuinwinkel Klinkers, Coop Schippers, Slijterij Pinotage, Colors@Home Reitsema en 
AVIA Stadman. De actie loopt van 3 april t/m 19 mei. 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Brinkruiters organiseert Enjoy the Ride in het prachtige landschap van de Aa en Hunze. 
 
Op 14 en 15 april organiseert Rijvereniging de 
Brinkruiters te Annen voor de zesde keer  een 
Enjoy the Ride weekend. Er kunnen prachtige 
buitenritten gereden worden in het gebied van 
de Drentsche Aa.  De routes zijn geschikt voor 
zowel de ruiter als de menner en wordt in 
samenwerking met de KNHS en 
Staatsbosbeheer georganiseerd.  
De start is bij de Kymmelsberg in Schipborg. 

Op beide dagen is er de keuze tussen een 
korte  of een lange route van ongeveer  17 of 
25 kilometer. Bij het rustpunt kan de keuze 
gemaakt worden om de extra lus te rijden. 
Uiteraard wordt er gezorgd voor een lunch 
onderweg en iets lekkers voor het paard. Lastige oversteekpunten zijn uiteraard beveiligd. Bij 
terugkomst wacht nog een heerlijk kopje soep.  

Zowel zaterdag als zondag  lopen de routes door het prachtige landschap van het gebied van de 
Drentsche AA. Het landschap is eeuwenoud, met esdorpen, hunebedden, grafheuvels en een 
rijgebied van bos en heide. De route zal grotendeels over zandpaden gaan.  

Meer informatie is te vinden op de website van de Brinkruiters: www.brinkruiters.nl  

 

  

In week 16 (16 t/m 20 april) is er een collecte voor Kinderhulp. 

Deze organisatie geeft vakanties van 1 tot meerdere dagen aan kinderen die uit minder 
draagkrachtige gezinnen komen en anders niet met vakantie gaan. 
In 2017 waren er bijna 100.000 aanvragen. 
 
Er zijn een aantal lege plekken en afmeldingen die maken dat er waarschijnlijk niet in het hele 
dorp gecollecteerd kan worden. 
Graag zie ik die lege plaatsen weer opgevuld. 
U vindt waarschijnlijk dat iemand anders het wel kan doen en iemand anders denkt er net zo over. 
Daardoor moet een enkeling veel doen, maar als we met velen zijn doet ieder een klein stukje. 
Dus denk er nog eens over na !  
Het kost ongeveer een uur van uw tijd en daarnaast gaan we samen met u de opbrengst tellen. 
Wilt u meer informatie kijk dan op www.collectenet.kinderhulp.nl 
 
Aanmelden kan bij Hans Brandts Buys, Vlouwakkers 10 tel.: 0592 272.393 e-mail: 
hans@brandtsbuys.nl 
Ook bij hem kun je informatie inwinnen voor je besluit ja te zeggen. 
Ik wacht op uw berichtje! 
 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.brinkruiters.nl/
http://www.collectenet.kinderhulp.nl/
mailto:hans@brandtsbuys.nl
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Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: www.drentslandschap.nl  
 
 

Bijvoorbeeld: Paasfeest rond het Duurzaamheidscentrum Assen 
 
Op maandag 2 april (Tweede Paasdag) organiseert het Duurzaamheidscentrum Assen van 11.00 
tot 16.00 uur een aantal leuke activiteiten voor jong en oud. Deelname is gratis, al stellen we een 
vrijwillige bijdrage wel op prijs, en aanmelden is niet nodig.  
Locatie: Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9401 SL Assen (parkeren bij Stadsbroek 11).  
 
Nog even en dan is het zo ver: de paashaas heeft weer eieren verstopt! Dit jaar is er zelfs een 
gouden ei bij, weet jij dit bijzondere ei te vinden? Dan maak je kans op een leuk prijsje. Naast het 
eieren zoeken op een verantwoorde en duurzame manier, kun je jezelf ook laten schminken, lekker 
knutselen en met de paashaas op de foto. 
Wil je meer weten over eieren, bezoek dan de kleine tentoonstelling over vogeleieren. Over vogels 
gesproken….. Wist je dat niet alleen vogels eieren leggen? 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
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Verstuur post voordelig met Sandd bij Tuinwinkel Klinkers 
 
Sinds 15 maart is Tuinwinkel Klinkers in Annen een Sandd 
postpunt. Met Sandd kunt u goedkoper een kaart of brief 
versturen. Met de Sandd zegel verstuur je je post niet voor 
€0,83, maar voor € 0,60. Een besparing van 23 cent.  
Sandd bezorgt op dinsdag en vrijdag. Perfect dus voor post 
zonder haast.  
Want geef je de post af op dinsdag vóór 16:00 uur? Dan 
word het op vrijdag bezorgd. En geef je de post af op vrijdag 
vóór 16:00 uur? Dan word het op dinsdag bezorgd. 
 

Postzegels zijn bij Tuinwinkel Klinkers te koop en daar staat ook een brievenbus voor al uw 
poststukken. 

Het Sandd postpunt is een uitbreiding naast de dienstverlening van het DHL servicepunt wat al 
sinds jaren bij Tuinwinkel Klinkers is gevestigd. Dus ook voor het versturen of afhalen van 
pakketjes kunt u nog steeds hier terecht.  

Tuinwinkel Klinkers, Nije dijk 2a 9468 AT Annen (achter het winkelcentrum) 
www.tuinwinkelklinkers.nl 
 
  

http://www.annen-info.nl/
http://www.tuinwinkelklinkers.nl/
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De Schuilingwandelroute in groepsverband 
 
Zondag 15 april,  
start om 10.00 uur, vanaf het gedenkteken op de 
Roelof Schuilingbrink/Kruisstraat 
  
Met onderweg extra toelichting en aan het eind soep 
bij café ‘De Grutter’ 
Na de soep kunt u nog luisteren naar een 
presentatie over leven en werk van Roelof Schuiling. 
 
De Historische Vereniging Annen nodigt leden en 
andere belangstellenden uit om deel te nemen aan 
de Schuilingwandeling, die in 2016 als onderdeel 
van het Schuilingproject is uitgezet rond het brink- 
en esdorp Annen. 
De wandeling is ruim 7 kilometer lang. Sommige 
stukken zijn bij natte weersomstandigheden 
modderig en daarom adviseren we om stevige 
wandelschoenen aan te trekken.  
 
Meedoen? Meld je aan via: 
secretaris@annentoen.nl of 0592 272625 
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 11 april. 
 
Leden van Historische Vereniging Annen en kinderen 
kunnen gratis meedoen.  
Introducés / niet leden: € 2,50 (te voldoen bij de 
start) 
 

 
 
 

Ingekomen post:  Reünie lagere school jaren 1976 – 1981 
 

 
 

Op zaterdag 7 april a.s. komen bovenstaande kinderen na ruim 40 jaar weer bijeen. Kartrekkers 
Annette Hopman en Gerja Okken zijn bijna een jaar bezig geweest met het traceren van alle 
leerlingen. Op 3 leerlingen na is iedereen gevonden en benaderd om naar Annen te komen. 
Maar liefst 32 leerlingen hebben zich inmiddels opgegeven voor deze dag en er komen 5 
leerkrachten. Gezien deze opgave is de organisatie erg tevreden.   
De Reünisten worden vermaakt met o.a.  een fotopresentatie van vroeger en nu. Daarnaast zullen 
rapporten en andere dingen uit die tijd ter inzage liggen.   Net zoals in het gelijknamige TV 
programma De Reünie, wordt er een klassenfoto gemaakt. Deze gezellige bijeenkomst vind plaats 
bij café De Grutter. Iedereen die deze kinderen wil ontmoeten is hier ’s avonds vanaf 19.30 uur 
ook van harte welkom.   

http://www.annen-info.nl/
mailto:secretaris@annentoen.nl
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Zaterdag 19 mei 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 065 355 7027 
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 
 
 
 

 

 
“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.   
 
Als er door ons gekookt wordt is de eigen bijdrage € 3,00 per persoon.  
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/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Informatiebijeenkomst – (vrijwilligers)vergoedingen en 
fiscale gevolgen 

 

 

Laat je niet onaangenaam verrassen door de Belastingdienst! Stichtingen en verenigingen die 
vergoedingen betalen zijn aan fiscale regels gebonden. Voorkom onverwachte naheffingen. Van tijd 
tot tijd wordt de regelgeving op onderdelen aangepast. Om u bij te praten over de laatste 
ontwikkelingen organiseert het VIP Aa en Hunze op dinsdag 10 april een bijeenkomst. 

Het uitbetalen van (on)kostenvergoedingen aan vrijwilligers en ZZP’ ers, het inhuren van een 
artiest of iemand die zijn diensten aan de stichting of vereniging verleent, maar ook het uitreiken 
van cadeaubonnen en kerstpakketten is niet altijd zonder fiscale gevolgen. Na de bijeenkomst 
herkennen deelnemers situaties waarbij mogelijke fiscale regels gelden en weten zij de benodigde 
informatie te vinden. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen. 

De bijeenkomst wordt gegeven door Meindert Baptist, financieel controller bij Kwartier Zorg & 
Welzijn. Hij praat de deelnemers bij over de (fiscale) voorschriften, waarbij tevens de 
ontwikkelingen worden besproken binnen de wet- en regelgeving zoals de wet DBA (Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties). 

De bijeenkomst is op dinsdag 10 april bij Impuls aan de Schoolstraat 1 in Gieten. De avond start 
om 19.30 en is tot 21.30 uur. 

 
AVG bijeenkomst maandag 16 april 
 

Privacywetgeving (AVG) ook voor verenigingen en stichtingen 
Je moet als vrijwilligersorganisatie gaan nadenken over welke informatie je nodig 
hebt om goed te functioneren als organisatie. Is het bijvoorbeeld nog nodig om 
de adresgegevens van je leden te bewaren als je uitsluitend nog per email of 
sociale media met ze communiceert? Een kwa beveiliging is het niet alleen 
voldoende om een databeheerder aan te stellen en je computers te beveiligen. Er 

moet ook worden nagedacht over wie toegang krijgt tot welke informatie. 
 
De AVG is ook van toepassing voor niet-digitale informatie. Ook de papieren die nog in mappen op 
een plank staan, moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat onbevoegden daar bij 
kunnen.  
 
Het is niet nodig dat vrijwilligers, deelnemers en cliënten voor ieder gebruik van hun gegevens 
apart toestemming moeten geven.  Wel moet duidelijk zijn wat er met hun gegevens gebeurt. Ook 
moet er een mogelijkheid zijn dat mensen bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun 
persoonsgegevens. 
Datalekken moet je voortaan melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens . Het is verstandig om 
daarvoor van te voren een protocol op te stellen, zodat duidelijk is wie voor welke actie 
verantwoordelijk is. 
 
Om vrijwilligersorganisaties te helpen, vindt u op de site van NOV een 7-stappenplan om uw 
organisatie AVG-bestendig te maken. (https://www.nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-
algemene-verordening-gegevensbescherming).  
 
Op maandag 16 april en dinsdag 24 april (19.30 – 21.00 uur aan de Schoolstraat 1 in Gieten) 
organiseert het VIP Aa en Hunze een bijeenkomst over de nieuwe AVG-wet. Deze avond is voor 
vrijwilligersorganisaties. Tijdens de bijeenkomst staat het (bovengenoemde) 7 stappenplan van de 
NOV centraal.  
 
Aanmelden? blom@impuls-welzijn.nl of 0592 245917 of via de website 
(https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/trainingen/bekijk/32-avg-bijeenkomst-maandag-16-
april/). 

http://www.annen-info.nl/
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Workshop Marktplaats 
 
Marktplaats is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Marktplaats kenmerkt 
zich vooral door het laagdrempelige karakter. De website is zeer eenvoudig in gebruik. Iedereen 
kan er een advertentie plaatsen of producten verkopen. Het enige dat hiervoor nodig is, is een 
emailadres en een paar minuten tijd. 
 
Elke dag bezoeken meer dan 2 miljoen mensen Marktplaats en samen kopen en verkopen zij een 
zeer divers aanbod aan nieuwe en gebruikte producten en diensten. Per dag worden er gemiddeld 
350.000 nieuwe advertenties op de website geplaatst, van kleding en verzamelobjecten tot auto’s 
en huisraad.  
 
Wilt u weten hoe u Marktplaats kunt gebruiken en wilt u ook weten waar u speciaal op moet letten 
om veilig te kopen of te verkopen? 
Kom dan naar de workshop “Marktplaats” die op dinsdag 24 april a.s.  van 19.30 uur tot 21.30 uur 
gehouden gaat worden in de Bibliotheek van Annen. 
 
U kunt zich tot 14 april aanmelden door:  
- een email te sturen naar: info@bibliotheekannen.nl 
- te bellen naar 088-0128295 
- op openingstijden naar de bibliotheek te gaan.  
De workshop wordt op een interactieve manier gehouden met praktijkvoorbeelden.  
Neem daarom als het kan uw laptop of tablet mee. 
 
De kosten bedragen € 3,00 per persoon inclusief koffie, thee of fris. 
  
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. 
Een deskundige medewerker beantwoordt alle vragen over het gebruik van de computer, laptop, 
tablet, printer, e-reader en smartphone. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de 
Bibliotheek, zoals het downloaden van e-books en het gebruik van de website.  
 
Belastingspreekuren in Bibliotheek Aa en Hunze 
Hulp nodig bij digitaal belastingaangifte doen? Vraag het de Bibliotheek! 
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. U krijgt hierover vanzelf bericht van de 
Belastingdienst. Ziet u er tegenop om digitaal belastingaangifte te doen? Kunt u daar wel een 
beetje hulp bij gebruiken? Dat kan bij Bibliotheek Aa en Hunze voor de inwoners van deze 
gemeente. 
 
Wat gaan we doen? 
U krijgt hulp van een medewerker van de SVO Oostermoer of Humanitas bij het invullen van uw 
belastingaangifte. 
Daarvoor maakt u een afspraak voor het belastingspreekuur. Let op: u heeft een DigiD nodig! 
 
Het belastingspreekuur vindt plaats op: 
*Donderdag 5 april van 19.00 tot 20.30 uur: bibliotheek Annen* 
Donderdag 12 april van 10.00 tot 11.30 uur : bibliotheek Rolde 
U kunt zich voor de spreekuren telefonisch of digitaal aanmelden via 088-0128220. 
info@bibliotheekgieten.nl 
 
Er wordt hulp geboden bij vragen die voortkomen uit het invullen van de belastingaangifte en bij 
het controleren van ingevulde formulieren.  
Let op: wanneer het gaat om het invullen van een complete aangifte, zal er doorverwezen worden. 

http://www.annen-info.nl/
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Wij verzorgen niet de complete aangifte voor u. 
 
Voor meer informatie: 
https://www.bibliotheekannen.nl/component/gids/newsitem/6572966-belastingspreekuren-in-
bibliotheek-aa-en-hunze 
 
Boekstartuurtje 
Het boekstartuurtje is een gezellig uurtje waarin nul- tot vierjarigen en hun (groot)ouders of oppas 
elkaar ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes.  
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig. 
 
Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur 
Data: 4 april en 9 mei  
Locatie: Bibliotheek Annen 
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Zwembad De Borghoorns in Annen. 
 

 
Voorverkoop zwemabonnementen 

 Zwemabonnement aanvragen  

 Jeugdabonnement aanvragen  

De voorverkoop zwemabonnementen is tot en met 15 april 2018! 
Let op: dit jaar is er geen voorverkoop aan de kassa van het zwembad 

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_recreatie_en_toerisme/Zwemba
den/Zwembaden/Voorverkoop_zwemabonnementen 
 
 
Openingstijden zwemseizoen 2018 zwembad De Borghoorns in Annen. 
 
7 mei t/m 15 september 2018. 
Openingsweek 7 t/m 11 mei 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 7.00 uur tot 10.00 uur 
maandag en dinsdag: 16.00 uur tot 19.00 uur 
 
10, 12 en 13 mei gesloten!  
  
14 mei t/m 22 juli en 3 t/m 15 september 
maandag en donderdag: 7.00 uur tot 10.00 uur en 13.15 uur tot 19.45 uur 
dinsdag, woensdag en vrijdag: 7.00 uur tot 10.00 uur en 13.15 uur tot 18.45uur 
zaterdag en zondag: 13.00 uur tot 17.45 uur 
 
23 juli tot 2 september zomervakantie 
maandag t/m vrijdag: 7.30 uur tot 9.30 uur en 13.00 uur tot 18.45 uur 
zaterdag en zondag: 13.00 uur tot 17.45 uur 
 
Feestdagen 
Hemelvaartsdag 10 mei: Gesloten 
Pinksteren 20 en 21 mei: 13.00 uur tot 17.45 uur 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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“Tuurlijk Cultuur” markt op 7 april 
 
Kunnen wij u verwelkomen op onze markt Tuurlijk Cultuur? Hier ontmoet u een diversiteit aan 
culturele activiteiten en de mensen achter deze activiteiten. De maand april is de maand van 
“Gekleurd Grijs”, de maand waarin senioren actief kennis kunnen maken met verschillende 
creatieve- en kunstvormen. In Aa en Hunze gaat deze maand van start met een culturele markt, 
vol informatie over de workshops die gedurende april plaatsvinden: Tuurlijk Cultuur op 7 april 
tussen 14.00 uur en 16.00, Impuls, schoolstraat 1 in Gieten. 
 
Onder het genot van een kopje soep en broodje kunt u kennismaken met het culturele aanbod 
binnen onze gemeente. Wie zijn de mensen achter deze activiteiten? Op de markt maakt u kennis 
en is het mogelijk om in te schrijven voor verschillende workshops die later in de maand 
plaatsvinden.  
 
Glasuniek kan u alles vertellen over glasfusie en informatie over de workshop om zelf een glazen 
object te maken.  Muziekschool de Hondsrug biedt een gevarieerd aanbod voor iedereen die graag 
muziek maakt of muziek wil leren spelen.  Harry’s Trommelhok biedt Djembe workshops waarbij je 
in een groep kunt werken aan een ritme.  Adrijana Martinovic ontwerpt bronzen beelden en biedt 
een workshop aan waarbij u gaat modelleren vanuit boetseer was.  Romy van de Pool heeft een 
aanbod van yoga, adembewustzijn en ontspanning. Natuurlijk Geschikt biedt workshops waarbij 
bloemen, wilgentenen de ingredienten vormen. Mary Ritsema biedt een middag over kunst en 
schrijven, gekoppeld aan een schrijfworkshop. Bij  Rene Stahn kunt u kennismaken met de 
Didgeridoo en leert u diverse speeltechnieken. Marijke van Es en Marineke Leijenhorst combineren 
taal en grafische vormgeving op creatieve wijze en Annie Martens heeft zich op de 
schrijversvakschool bekwaamd in poezie en verzorgt een laagdrempelige workshop Gedichten 
schrijven. Ook Mareille IJntema van Impuls welzijn is aanwezig en vertelt u meer over de 
workshop: Kleurrijk leven. 
 
Kortom: Laat u verrassen en inspireren door de deelnemers aan deze markt. U bent van harte 
welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Ekenhorst van Impuls welzijn: 
ekenhorst@impuls-welzijn.nl, 06 - 513 639 15 
 
 
 
Bloemenverkoop Toneelvereniging ADVENDO 
  
Volgend jaar bestaat Toneelvereniging ADVENDO 150 jaar en is hiermee de oudste vereniging van 
Annen. 
Om dit heugelijke feit te vieren zal er in november 2019 een speciale uitvoering zijn. 
Binnen de vereniging zijn we inmiddels begonnen met de 
voorbereidingen. 
 
Om dit te kunnen bekostigen houdt                    
de toneelvereniging op dinsdag 24 april 2018 een bloemen 
verkoopactie. De leden van de vereniging komen dan bij u 
langs met rode buitengeraniums. 
De prijs van de geraniums is € 2,50 per stuk of 
5 geraniums voor € 10,-. 
Vanaf + 17.30 uur kunt u de leden van ADVENDO aan de deur 
verwachten. 
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