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Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 

 
Jaargang 7           december 2016 
 

 
 

 

 

Op naar de 1000! 
 
De werkgroep glasvezel Annen staat met een stand op de Dickensfair. Wij verwelkomen graag 
iedereen die belangstelling heeft voor een goede stabiele internetverbinding. 
 
Meer dan 600 huishoudens hebben het afgelopen jaar hun interesse getoond in een 
glasvezelaansluiting. Al deze personen geven ons als werkgroep extra motivatie om de rest van 
Annen ook te overtuigen. Wij realiseren ons,  dat er nog best  veel mensen zijn die tevreden zijn met 
hun huidige verbinding. Waarom zouden we veranderen? Al dat gedoe? Dat is volgens ons nu juist de 
valkuil. Het datagebruik wordt niet minder maar alleen maar meer. Willen we een 
toekomstbestendige verbinding voor radio, televisie, telefoon en internet dan is een 
glasvezelverbinding de enige oplossing. Als Ziggo of KPN dit niet voor ons willen verzorgen, moeten 
we er gezamenlijk de schouders onder zetten.  
 
Overal in onze provincie zijn bewonersinitiatieven ontstaan. De eerste woningen zijn al aangesloten 
en andere gebieden worden begin volgend jaar gerealiseerd. Annen mag niet achter blijven. Wij gaan 

voor glasvezel voor iedereen. De provincie wil ons ondersteunen als we zorgen voor zoveel mogelijk 
aansluitingen binnen de bebouwde kom in combinatie met de aansluitingen in het buitengebied. 
Samen de schouders eronder  moet in Annen mogelijk zijn. Wij zijn niet voor niets het leukste dorp 
van Drenthe geworden. Nu nog het snelste dorp! Iedereen is van harte welkom in onze Dickens 
stand. Hier kunt u kenbaar maken geïnteresseerd te zijn in glasvezel. Of laat u overtuigen door één 
van onze werkgroep leden. Op naar de 1000!  

 
Overigens, de 600 geïnteresseerden die de vragenlijst al hebben opgestuurd hoeven niet nog eens te 
reageren. In de stand krijgt u het eerste glasvezelbulletin. Tussen kerst en oud en nieuw wordt dit 
bulletin ook huis aan huis bezorgd. Wij wensen alle inwoners van Annen hele fijne feestdagen en een 
fantastisch nieuw jaar. 
 
Namens de werkgroep Glasvezel Annen, 

 
Piet Steenbergen 
voorzitter 
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Nieuwe inwoner van Annen stelt zich voor. (En ontvangt een gratis boek over Annen) 
 

 

 

 
 

Mijn naam is John Brinkkemper. 
Ik ben al 47 jaar getrouwd met Gretha. 
 
Wij wonen sinds september aan de Zuidlaarderweg 77c in Annen. 
Ik ben geboren in Zaandam en nu bijna 6 jaar geleden naar het Noorden 

verhuist. We hadden al jaren een caravan in Anloo en daar brachten wij 
weekenden en vakanties door. 
 
Onze dochter woont in Hoogezand en onze zoon in Australië (Tasmanie). 
We wilden onze kleinkinderen graag zien opgroeien dus waren wij van plan 
om op camping Anloo een mooi chalet neer te zetten en daar te gaan 

wonen. Op het laatste moment mocht dat niet doorgaan (het chalet was te 
lang) en kregen wij een huis aangeboden in Gasselte. Daar hebben wij vijf 
jaar gewoond. Omdat ik vanaf april t/m oktober naar de caravan ging was 

ik lid geworden van tennisvereniging Annen. Ik heb daar nog nooit en minuut spijt van gehad. 
Blijkbaar kwam ik bij de eerste kennismaking enthousiast over want dezelfde avond was ik benoemd 
tot competitieleider. Ik had bij mijn vorige vereniging in Koog a/d Zaan (Zaanstad) al meer dan dertig 
jaar ervaring opgedaan in commissiewerk dus had ik wel enige ervaring. Competitieleider ben ik met 

veel plezier 5 jaar lang geweest. 
Maar in april 2016 werd ik gevraagd om voorzitter te worden van TC Annen. Hierdoor heb ik inmiddels 
contact met ambtenaren van de gemeente Aa & Hunze en ook contact met andere verenigingen 
binnen de gemeente. Zeker met de naast de tennisbaan gelegen voetbalclub hebben wij een prima 
verstandhouding. Ik vind Annen echt een super leuk dorp en toen ik hoorde dat daar appartementen 
werden gebouwd hebben wij ons snel opgegeven. Wij waren echt heel blij dat wij in aanmerking 
kwamen voor een appartement aan de Zuidlaarderweg. Mijn vrouw heeft het ook prima naar haar zin 
en is o.a. lid van Vrouwen Van Nu. Wij wonen nu rollatorproef (werkelijk alles is dichtbij) en zijn niet 
van plan om ooit weer te verhuizen. 
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De “Mannen van Annen” bieden ijsbaan aan. 
 

Dit jaar zal er bij de kerstfair in Annen ook een ijsbaan zijn. Deze baan 
wordt aangeboden door “De Mannen van Annen”. Deze mannen vormden 
het combinerace team Scuderia Laverda. Met hun combines wisten ze 
verschillende keren het Nederlands kampioenschap op hun naam te zetten. 
In zowel de heren als de dames klasse. Maar na 16 jaar in de combine 
racerij te hebben huis gehouden, hebben zij als team besloten dat het mooi 
is geweest. Aan het eind van het race seizoen in 2015 zijn de combines 

verkocht.  
De Mannen van Annen zochten een goed doel voor de opbrengst van de 
combines. Dit hebben ze gevonden. In overleg met Commissie 
Dorpsbelangen en  IJsverenging Nooitgedacht  bieden ze Annen een ijsbaan 

aan tijdens de kerstfair op 10 december. De “Mannen” zorgen ervoor dat de baan er komt en de 
ijsvereniging zorgt ervoor dat alles op de baan goed verloopt ook zal een koek-en- zopie tent niet 
ontbreken. Schaatsers mogen niet met hun eigen schaatsen op de baan, er liggen schaatsen voor hen 

klaar.  De kerstfair, in Dickensstijl welke georganiseerd wordt door Commissie Dorpsbelangen vind 
plaats op de Molenakkers in Annen van 16.00 – 20.00 uur. (www.annen-info.nl voor meer info) 
 
 

Dansschool Workout Annen o.l.v. Lianne Greving stopt na 7 jaar. 

Wat begonnen is als een grapje, is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een groot succes maar helaas heb ik moeten 
besluiten om na al die jaren te stoppen met Workout Annen. 
Naast mijn full-time baan, weekenddiensten en wedstrijden 
met mijn Hiphop Crew She Wolves is het niet meer haalbaar 
om de lessen op zondagavond te blijven geven. Ik wil 

iedereen die in al die jaren heeft deelgenomen aan Workout 
Annen heel erg bedanken. Zonder jullie zou er helemaal geen 
Workout Annen bestaan.  

Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme, leergierigheid en vrolijkheid al die jaren. Dit betekent 
natuurlijk niet dat ik helemaal stop met dansen. Samen met de She Wolves zullen jullie ons nog 
regelmatig zien in Annen en omstreken! 

Just keep on dancing! ;)     Met vriendelijke groet, Lianne Greving 
 

Peutergym Annen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Peutergym Annen is op zoek naar enthousiaste mensen die de organisatie komen 
versterken! Wie komt ons helpen met de opbouw en het opruimen van de 
peutergym? Je hoeft niet elke keer te kunnen...De opbouw start om 10:15 uur en 
de kinderen mogen dan alvast spelen in de Sporthal. Geplande Peutergym voor 
2016: 11 en 25 november, 9 en 23 december. Enthousiast of interesse? Mail: 
peutergym@live.nl voor meer informatie.  

Het kost maar weinig tijd en je krijgt er heel veel blije kindergezichtjes voor 
terug! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_4zLxb_QAhVHqxoKHYVzAu0QjRwIBw&url=https://www.kerstboom-versiering.nl/kerstboom-kerst-hangdecoratie-schaatsen-13-cm-versiering.html&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNEBEdCFT9njRcLddxhUItpV5ePz1g&ust=1480013363568023
http://www.annen-info.nl/
mailto:peutergym@live.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnJmPx7_QAhWC0BoKHb__BRQQjRwIBw&url=https://www.bibliotheekwierden.nl/lokale-content/459-vrijwilligers-gezocht&psig=AFQjCNGZqkG2XU0IixGX_rCqwEUIRpGSrQ&ust=1480013694704931
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In de decembermaand is de Bibliotheek gesloten op: 
 
Maandagavond 5 december vanaf 17.00 uur – Pakjesavond 
Maandag 26 december – Tweede Kerstdag 
 
Zet je talenten in!  Word vrijwilliger in de Bibliotheek. 
 

 Vind je het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn in de Bibliotheek? 

 Ben je digitaal vaardig en help je graag anderen? 
 Houd je ervan om activiteiten te organiseren? 

 
Wij zoeken iemand die graag de klanten helpt. Werken met ons 
computersysteem hoort daarbij.  
Je gaat vragen van klanten beantwoorden, ook de vragen die te maken 
hebben met de digitale producten van de Bibliotheek.  

Je ondersteunt de frontofficemedewerker bij de voorkomende klussen, gaat boeken opruimen en 
lijsten zoeken.  
Hiervoor ben je minimaal 1x per week een dagdeel inzetbaar. 
 
Wat bieden wij? 
Zinvol werk in een prettige omgeving en een gratis bibliotheekabonnement. 

Meer informatie: 088- 0128295 of in de Bibliotheek. 
 
 
 
Commissie Dorpsbelangen feliciteerd Werkgroep Oud Annen met het prachtige boek! 
 

Onlangs kwam het nieuwe boek uit:  
De bewoningsgeschiedenis van het dorp Annen 

Een boek van ongeveer 320 bladzijden met veel oude en nieuwe foto's van 
de boerderijen en woningen. Krantenknipsels van branden, diefstal, 
stroperij, advertenties en nog veel meer wetenswaardigheden over de 
inwoners.  

Het is een prachtig boek geworden, waar je in blijft bladeren! Een 
waardevolle aanwinst voor Annen. Commissie Dorpsbelangen bedankt dan 
ook de makers voor hun inzet. 

Dit boek is te bestellen via het mailadres: info@oud-annen.nl  

Kijk op www.annen-info.nl/2-uncategorised/549-van-traonendal-tot-hemelrie voor meer info. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@oud-annen.nl
http://www.annen-info.nl/2-uncategorised/549-van-traonendal-tot-hemelrie
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnJmPx7_QAhWC0BoKHb__BRQQjRwIBw&url=https://www.bibliotheekwierden.nl/lokale-content/459-vrijwilligers-gezocht&psig=AFQjCNGZqkG2XU0IixGX_rCqwEUIRpGSrQ&ust=1480013694704931
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Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 10 december 
 

Tijd: 16.00 tot 20.00 uur 

Locatie: Molenakkers Annen 

Organisatie: Commissie Dorpsbelangen Annen 

 
 De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen door de vele 

figuranten in “Dickensstijl”. 

 Kom een rondje schaatsen, want er is een ijsbaan!  

 Helemaal gratis! 

 Schaatsen zijn aanwezig, je mag niet met je eigen schaatsen op de 

ijsbaan. 

 Deze ijsbaan is aangeboden door “de Mannen van Annen”. (Voorheen 

Scuderia Laverda combine race team Annen) 

 Er is weer van alles te doen, zien, horen, proeven, ruiken, aaien, kopen.  

 Vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de bomen. 

 Een grote (kerst) markt met hapjes, drankjes, “snuisterijen” 

 De Streetband van Drenthina.  

 Dans met Kinderen Workout Annen 

 Just Sing (een koor uit Zuidlaren) 

 Je kunt je aanmelden bij Hartveilig Annen 

 Broodjes bakken boven een vuurtje 

 Kom de schaapjes en de ezel aaien 

 Koop lootjes, t.b.v. Toneelvereniging Advendo door Comm. Dorpsbelangen. 

 Blijf plakken op het gezelligheidsplein, eet hier je lekkere hapje, drink 

een (warm) drankje of neem een biertje. 

 De Kerstfair in Annen, een belevenis wat je niet mag missen! 
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Muzikale avond met Wim en Miranda aangeboden door Harleyclub Annen  

 
Op veler verzoek gaan wij weer een muzikale avond in het 
Holthuys voor alle 65+ers uit Annen organiseren en wel op 
zaterdagavond 17 december a.s. van 19.30 – 21.30 uur. Deze 
gezellige muzikale avond wordt verzorgd door duo Wim en 
Miranda. De toegang,  koffie/thee,  hapjes en drankjes zijn 

gratis.  
 
Bel 06-39377295 of mail naar: info@harleydagannen.nl en 
geef U op voor deze gezellige avond.(Graag voor 16 december 
a.s.)  

Als U niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar het Holthuys te komen, geef dit dan ook even 
door en wij komen U halen en brengen U nadien ook weer thuis.  

(Deze avond is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Litecad en Moni's Allerhande. Meer info 
binnenkort in de Schakel/Oostermoer). 
  
 

 
2016  

 
 Hartveilig Annen is op zoek naar burgerhulpverleners 

 
In december 2012 zijn wij als werkgroep Hartveilig Annen gestart met het 
opzetten van een burgerhulpverleners netwerk in Annen. In Nederland krijgt 
jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een hartstilstand. Een ambulance heeft 
gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke 
minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom 

binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Daarom is het zo belangrijk 
dat er burgerhulpverleners zijn die binnen 6 minuten kunnen reanimeren en 
een schok kunnen toedienen met een AED.  
 

Help jij ons mee? samen kunnen we levens redden!  
 
Ben je in het bezit van een geldig reanimatie en/of AED diploma? Meld je dan nu aan op 
http://www.hartslagnu.nl/ ga voor meer informatie naar http://hartveiligannen.nl 
 
Zou je graag willen leren reanimeren? Dan wordt er voor een speciaal tarief begin volgend jaar een 
reanimatietraining gegeven in Annen. Geef je op door een mail te sturen naar 
Burgerhulpverlening@live.nl 
 
Hartveilige groeten,  

Dick Hendriks, Nico Arling, Menzo Wester en Vincent Kampherbeek  
Hartveilig Annen 
 
TER INFO: https://www.hartstichting.nl/doe-mee/apps   
 
 

 
 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.hartslagnu.nl/
http://hartveiligannen.nl/
mailto:Burgerhulpverlening@live.nl
https://www.hartstichting.nl/doe-mee/apps
http://www.hartveiligannen.nl/
http://duowimenmiranda.nl/wp-content/uploads/2012/09/DSC06861.jpg
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Verhuizing Medisch pedicure De Beste Voeten  

 
De salon van Bianca Klinkhamer is verhuisd naar de 
Ronkelskamp 54 in Annen. Na bijna 5 jaar als pedicure te 
hebben gewerkt aan de Veldweg heeft Bianca haar diploma 
Medisch pedicure gehaald. Daarmee kan ze alle klanten op 
maat behandelen en kent ze de risico's voor de voeten van 
diverse ziektebeelden, zoals diabetes en reuma.  

 
'Naast de medisch-ondersteunende 
behandelingen, vind ik het erg 
dankbaar om voeten te verzorgen 
en desgewenst mooi te maken door 

bijvoorbeeld een gellak of een gewone nagellak', aldus Bianca. ' Juist deze 
afwisseling maakt het vak van pedicure voor mij aantrekkelijk. Mijn motto is: 
Gun uw lichaam De Beste Voeten.' 
 
Bianca is lid van Provoet en is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor 
Pedicures, Procert. 
 
De salon bevindt zich op de begane grond en is daarom goed bereikbaar voor 
alle klanten. Op www.debestevoeten.nl kan iedereen de mogelijke 
behandelingen zien en meteen een afspraak plannen in de agenda.  
 

 
 

 
 
 
 
Mountainbike Toertocht 30 december. 
 

 
Op vrijdag 30 december organiseert VV Annen voor de 
tweede keer de Bikeshop Annen MTB Snert Toertocht.  
 
Een mountainbike toertocht rondom Annen. Er is een 
route uitgezet voor twee afstanden, 25km en 50km. 

Voor de deelnemers is er na de tocht een gratis kop 
snert.  
 
Inschrijfgeld bedraagt € 5,--  
Kinderen onder de 16 jaar gratis mits onder begeleiding 
van een betalende volwassene.  
 
Wellicht overbodige informatie maar het dragen van 
een valhelm is verplicht. 
 
Er kan ingeschreven en gestart worden tussen 09:00 en 10:00 uur bij de voetbalkantine van de VV 
Annen. Meer informatie www.bikeshopannen.nl 
 
 

 
 
 

http://www.debestevoeten.nl/
http://www.bikeshopannen.nl/
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Clubkampioenen bij R.V. de Brinkruiters 

 
Jaarlijks organiseert R.V. de 
Brinkruiters voor haar leden een 
mini-competitie dressuur en 
springen. Drie wedstrijden 
waarvan diegene die de hoogste 

scores rijdt de titel clubkampioen 
in de wacht sleept. Elk jaar weer 
een spannende strijd.  De te 
winnen prijzen zijn natuurlijk leuk, 
maar de titel clubkampioen is toch 
heel speciaal en als je deze weet 
te bemachtigen is dat niet alleen 

een hele prestatie , maar loop je 
ook wel even op een roze wolk.  
Onlangs werden de finale 
wedstrijden gereden en konden we 
met trots onze nieuwe kampioenen 
feliciteren. 
Dit jaar ging deze eer in de rubriek 

springen naar Demi Kuitse, zij kan 
zich het komende jaar 
clubkampioen springen noemen. 
In de klasse dressuur ging de titel 
Bixie clubkampioen naar Nienke 
Boers.  
In de rubriek wedstrijdruiters 
dressuur ging de titel 
clubkampioen pony's 
dressuur naar Paulien Mulder. Bij 

de paarden dressuur was het Sanne Mulder (geen familie van Paulien) die de hoogste scores reed en 
daarmee clubkampioen paarden dressuur werd. In de klasse pony's recreanten werd Mandy Tiesinga 
kampioen. 

 
 
 
 
Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
 
 
 
Zaterdag 17 december vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 

 
Oud papier ophalen met medewerking van ploeg Mulder vanaf 09.00 
uur. 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 en de verenigingen, dus alle beetjes helpen! 

 
Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen, 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) 
 

NATUURLIJK IS DE CONTAINER ALLEEN VOOR OUD PAPIER EN KARTON EN NIET VOOR ANDER 
AFVAL. Zo vond “onze Gerrit” onlangs nog een grote accu bij het papier en regelmatig ligt er andere 
zooi. Onbegrijpelijk vinden we dat! 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gertjanarts.nl/kampakker/images/stories/papier.jpg&imgrefurl=http://www.gertjanarts.nl/kampakker/index.php/38-oud-papier-schema-2014&docid=OdKxWKjukpWz8M&tbnid=Dg5IZ20i8fLbuM:&vet=1&w=494&h=280&hl=nl&bih=620&biw=1360&ved=0ahUKEwiq6r_Fyb_QAhUmJMAKHQo5CLkQMwhYKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Zaterdag 3 december oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 

 
Mocht u oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub 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 10.00 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, u hoeft dit niet te melden, maar als u iets van de 
aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

Wilt u 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 
 
 
Activiteiten van IJsvereniging Nooitgedacht 
 

 
 
 

Jaarvergadering maandag 12 december: 
Op maandag 12 december 2016 zal de jaarvergadering worden gehouden in de kantine van de 
ijsvereniging. We zien je graag op deze avond. De koffie staat om 20.00 uur klaar!  
 
Schaatsen in Sportcentrum Kardinge te Groningen: 
Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en Groningen van de KNSB zijn er 

2 data vastgelegd waarop jullie in Sportcentrum Kardinge te Groningen kunnen gaan schaatsen: 
- Zaterdag 24 december 2016 van 15:00 - 17:00 uur. 
- Zondag 19 februari 2017 van 18:30 - 20:30 uur (NB: zondag 19 februari is de eerste zondag in de 
  voorjaarsvakantie). 
 
Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. Dus je 
hebt geen toegangsbewijs nodig. 
 
Klaverjassen en sjoelen: 
Op donderdag 29 december zal er weer de traditionele kaart- en sjoelavond worden gehouden. 19.30 
uur. We zullen weer zorgen voor mooie vleesprijzen. Inleg € 2,00.  Dit jaar zijn we bij Cafe d' Anner 
Oele. 
 
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/  
 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpNmBy7_QAhXsLsAKHYoSBlEQjRwIBw&url=http://stichtingsparrow.nl/oud-ijzer-voor-het-goede-doel/&psig=AFQjCNGBE7UMQsQmlHH36ZjmPhnIyxKccw&ust=1480014813816066
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De vrienden van Oranje organiseren de Oranjebioscoop op 6 januari. 
(i.s.m. OBS de Eshoek) 
 

Film: Binnenstebuiten 
 
Tijdstip: van 15.30 uur tot 17.00 uur. Deur open 
om 15.15uur.                                                                                   
Waar: in de kuil van OBS de Eshoek  
Voor wie: alle kinderen uit groep 1 tot en met  
groep 8.                                                                               
Kosten: voor donateurs van de Vrienden van 
Oranje € 1 per kind. Niet donateurs betalen € 2,50 
per kind. Je kunt op de dag zelf donateur worden en 
dan profiteer je direct van het voordelige tarief.  

                                            
Uiteraard krijg je iets te drinken en iets lekkers.                
Tot 6 januari!     
                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
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. 

 
 
 

 

 

 
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

 

In Ons Dorpshuis in de maand december: 
 

 
Maandag 12 december 09.30 - 11.30 uur 
KOFFIE-OCHTEND  
Inloop, geen entree, de koffie is gratis 

 
 

 
 
Zaterdag 10 december  19.30 - 23.00 

SJOELEN EN KLAVERJASSEN 

Inleggeld € 5,00 er wordt gespeeld om lekkere vleesprijzen 

 
 

 

http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiujOu6vcbQAhXB2xoKHWpsDQIQjRwIBw&url=http://assadaaka.nl/Films/&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNHqVHxIdrllM6IOH-AvVGkyAnkTbQ&ust=1480251663155981
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Zaterdag 17 december  20.00 - 23.00  

MARIEKE KLOOSTER EN HET BAUMGARTEN TRIO 

Met DE NIEUWE JAS VAN EDE (STAAL) 
Toegangsprijs € 7,50 vrienden € 2,50 
 

 
 
Marieke (Ellian) Klooster is geboren in Winschoten en groeit op in Scheemda. Ze studeert aan de 
PABO en zang aan het Conservatorium in Groningen. Ze is cabaretière in het kwartet “Vrouw 
Holland”.Samen met Rieks Folgerts zingt ze 'Ameland' en met Frank den Hollander 'Dij poedie is 'n 
ramp'. De teksten van de u bekende Annenaar Jan Siebo Uffen, heeft Marieke in haar repertoire 
opgenomen. De Nieuwe jas van Ede is een uniek theaterconcert met de mooiste liedjes van Ede Staal 
gezongen door Marieke. Zij laat zich begeleiden door het bekende Groningse Philip Baumgarten Trio. 

Philip Baumgarten (bas), Leonie Vermeer (piano) en Matthias van Olst    
 
 
 

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

 

http://www.drentslandschap.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGvp36zLfQAhWE2RoKHVqVDf8QjRwIBw&url=https://sites.google.com/a/aasd.k12.wi.us/wilsontheater/&psig=AFQjCNEPsP0ZOhsbAX02A94xHayRkyEkhw&ust=1479740460118657

