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Jaargang 8          December 2017 

 

 
 

Zaterdag 2 december, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 

 

Met medewerking van ploeg BLAUW. 

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 

 

 

Koop tijdens de Kerstfair een goed zichtbaar huisnummer, bij Hartveilig Annen! 

 

Heeft u er ooit aan gedacht of een hulpdienst uw huisnummer gemakkelijk 

kan vinden? 

Waarschijnlijk heeft u er nooit echt bij stil gestaan, maar er gaan vaak kostbare 

minuten verloren. 

Is uw huisnummer ook niet dag en nacht vanuit een rijdende ambulance of 

brandweer te zien? 

 

112 – Als elke seconde telt. 

Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte mag 112 gebeld 

worden. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten zijn, 

komt het heel vaak voor dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Hierdoor verliezen 

hulpdiensten enorm veel tijd. 

 

Het probleem. 

Oorzaken zijn dan vaak het te ver van de weg, achter een struik of boom, of aan de zijkant van de 

brievenbus of het huis plaatsen van een huisnummer. 

Voor zowel u als de hulpdiensten is het meer dan vervelend als ambulance, politie, brandweer of 

de huisarts bij het verkeerde huis staat. 

 

De oplossing. 

Zorg er daarom voor dat uw huisnummer dag en nacht goed zichtbaar is, vanuit een rijdende auto 

liefst met 50 km per uur. U kunt zelf iets maken, maar u kunt ook een reflecterend 

huisnummerbordje bestellen die dag en nacht, zowel van links of rechts komend goed te zien is. 

Het bordje kan aan een hek, muur of paaltje bevestigd worden. 

  

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Hubo Kah, denkt mee. 

Commissie Dorpsbelangen heeft dit probleem voorgelegd aan 

Hartveilig Annen en aan Hubo Kah. (Kruisakkers 14 Annen) 

 

Familie Kah wil graag meehelpen om de huisnummers beter zichtbaar 

te maken. Tegen een gereduceerd bedrag kunnen ze een reflecterend 

huisnummer voor u bestellen met eventueel een hardhouten paaltje 

om het te bevestigen.  

 

Tijdens de Kerstfair kunt u bij de kraam van Hartveilig Annen 

meer info hierover krijgen. 

 

Laten we er met elkaar voorzorgen dat de hulpdiensten in Annen snel 

ter plaatse kunnen wezen als het nodig mocht zijn. 

 

 

 

 
   

 

Anneroeltje geboren! 

 

 

Wij zijn Mirjam en Martin Eefting en wonen aan de Kromkampen 

24 in Annen.  

Wij hebben dit huis gekocht in april 2015 en wonen hier met 

veel plezier. Daarvoor woonden we aan de wepel in een 

huurwoning. 

Van oorsprong komen wij uit Stadskanaal en Winschoten.  

  

Maandag 13 november 2017 zijn wij trotse ouders geworden 

van onze 1e zoon Luuk Bertjan Eefting. Dit mannetje is thuis in 

het dorp bevallen en hij doet het echt supergoed.  

  

 

 

 

 

 

Namens Commissie Dorpsbelangen feliciteren 

we Mirjam en Martin met dit “Anneroeltje”. Ze 

ontvangen binnen kort een boek over Annen. 
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Hallo AnnerOelen, 

 

Tsja dat is wel even schrikken als we de dag na een zware storm in Annen komen: Eikels, 

beukennootjes, eikenblad, beukenblad, blad, blad, blad. Dakgoten vol! Maar vanaf de eerste dag 

op de Kruisstraat 27, is het geluk ons goed gezind. Eén dag eerder de auto op de oprit en een 

eikenboomtak van 15 centimeter doorsnede was op het dak van onze auto gevallen. 

 

Wie zijn wij? 

Rita Siegers, geboren in Apeldoorn, 60 jaar en tot 

voor kort Afdelingshoofd Bestuursondersteuning 

van de gemeente Gouda. Veel in de weer met 

een fototoestel. 

 

Wiepko Siegers, geboren in Zuidhorn, 63 jaar en 

tot 1 november als CIO (Corporate Information 

Officer) eindverantwoordelijk voor alles wat met 

Informatievoorziening en ICT te maken heeft bij 

de gemeente Ede. Badmintonner en squasher 

(als de knieën het toelaten). 

 

Samen genieten wij van het reizen met onze 

kampeerauto.  

 

Ook hebben we een zeer sociale Maine Coon, Vinjara. 

 

Naast de behoefte aan een vrijstaande en levensloopbestendige woning met 

de mogelijkheid tot het stallen van onze camper op eigen grond, is  de 

reden dat wij in Annen zijn komen wonen de niet te grote afstand (Haren) 

tot onze zoon, schoondochter en kleindochter… EN wie wil er nu niet een 

AnnerOel zijn? 

Wij zijn naar Annen gekomen om te GENIETEN en …. Wellicht nog een ietsje 

pietsje te werken. 

 

Wat valt ons op in de korte tijd dat we nu in Annen rondlopen? 

Dat de gemeente in de herfst geen bladmanden plaatst om al dat blad te kunnen verzamelen. 

Dat iedere AnnerOel waarmee we tot nu toe kennis hebben gemaakt vertelt dat het in Annen 

makkelijk inburgeren is, dat we het vooral rustig aan moeten doen, maar dat wel iedereen heeeeel 

druk is met bomen zagen, blad blazen. En ’s winters sneeuwschuiven? 

 

Sinds zaterdag 27 oktober wonen we definitief in Annen, hoewel de verhuiswagen onze spullen pas 

op 17 november komt brengen uit onze woning in IJsselstein. Vanaf dat moment proberen we 

meer (AnnerOelen) van Annen te leren kennen en komen we elkaar wellicht tegen. Per 

WiepkoRita.Siegers@gmail.com zijn we overigens altijd bereikbaar. 

Fijn om in Annen te kunnen komen wonen, in het gelukkigste stukje van Nederland, 

 

Rita en Wiepko 

 

 

Namens Commissie Dorpsbelangen feliciteren we Rita en Wiepko met hun goede keuze om in het 

leukste dorp van Drenthe te komen wonen. We wensen hen veel woonplezier in Annen. 

Ze ontvangen binnen kort een boek over Annen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:WiepkoRita.Siegers@gmail.com
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Kerstfair in “Dickensstijl” zaterdag 9 december 
 

Tijd:   15.30 tot 19.30 uur 

Locatie:   Molenakkers, Annen 

Organisatie:  Commissie Dorpsbelangen Annen 

 
 De vele figuranten in “Dickensstijl” maken de Kerstfair echt bijzonder. 

 Kom een rondje schaatsen, want er is een ijsbaan! Helemaal gratis! 

 LET OP: je kunt niet met je eigen schaatsen op de ijsbaan. 

 Schaatsen zijn aanwezig.  

 De ijsbaan is aangeboden door “de Mannen van Annen” samen met andere 

sponsoren. 

 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 en “snuisterijen”. 

 De Streetband van Drenthina maakt sfeervolle muziek. 

 Gospelkoor Adaya uit Assen komt zingen. 

 Je kunt onder andere broodjes bakken boven een vuurtje. 

 Je kunt knutselen en spelletjes doen. 

 Kom de schaapjes en de ezel aaien. 

 Koop lootjes bij Commissie Dorpsbelangen t.b.v. de Vrouwen van Nu afd. 

Annen. 

 Informeer bij Hartveilig Annen naar duidelijk zichtbare huisnummers, voor het 

geval dat elke seconde telt! 

 Blijf “plakken” op het gezelligheidsplein voor een hapje, (warm) drankje of 

biertje. 

De Kerstfair in Annen, een belevenis die je niet mag missen!  
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Win een tablet op de Kerstfair! 

 

Kom in de stand van  Stichting Glasvezel Annen en maak kans op een tablet. 

 

Je beantwoordt  vijf vragen over glasvezel en je maakt kans op deze fantastische prijs. Verdiep je 

alvast in alles wat op internet en Facebook staat over glasvezel in Annen. Kom dus op zaterdag 9 

december tussen 15.30 uur en 19.30 uur naar de glasvezelstand op de Kerstfair in Annen.  

 

Als meerdere personen alle antwoorden goed hebben, wordt er geloot. Familieleden van 

bestuursleden van de stichting zijn uitgesloten van deelname. 

 

 

 

 
Annen deelt uit! 

 

December is de feestmaand bij uitstek, waar kado's weggeven onderdeel van uitmaakt. Koop uw 

kado’s en boodschappen in de Decembermaand in Annen. 

De ondernemers van Veelzijdig  Annen pakken deze maand uit met het December prijzenfestival. 

Gedurende drie weken voor kerst maakt alleen u als klant van de ondernemers in Annen kans op 

mooie prijzen. 

 

Het December prijzenfestival loopt van 4 tot en met 24 december. Het enige wat u hoeft te doen is 

uw kassabon meenemen na uw aankoop in een van de dertien winkels. Heeft u twee kassabonnen 

van verschillende winkels met beide een minimaal bestedingsbedrag van € 5,-, dan niet u deze aan 

elkaar en voorziet u deze van uw naam, telefoonnummer en email.  

Deze levert u dan in, in de daarvoor bestemde ton; die u vind op het winkelcentrum (buiten bij 

Slijterij Pinotage).  

Ieder zaterdag worden er 10 prijswinnaars getrokken. In totaal zullen er 30 prijzen worden 

weggegeven variërend van een kadopakket t.w.v. € 25,- tot een kadobon van € 200,-. 

Kom in december, inkopen doen in Annen en maak kans op mooie prijzen tijdens het 

Decemberprijzenfestival. 
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Zaterdag 2 december 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  

www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen  

 

 

Muzikale avond met duo Wim en Miranda in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen  

 

Zaterdagavond 16 december a.s. Aanvang 19.30 uur.  

De toegang,  koffie/thee,  hapjes en drankjes zijn gratis.  

Bel 06-39377295 of mail naar: info@harleydagannen.nl of doe een briefje 

in de bus voor bij de ingang van het Holthuys en geef U op voor 12 

december.  

 

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. 

 

 

   

Vrienden van Oranje organiseert, m.m.v. obs de Eshoek, De Oranjebioscoop  

 

Welke film: Boss Baby  

Wanneer: vrijdag 5 januari 

Waar: in de kuil van OBS de Eshoek   

Tijdstip: van 15.00 uur tot ± 17.00 uur. Deur open om 14.45 

uur.                                                                                    

Voor wie: alle kinderen uit groep 1 tot en met  groep 8.  

 

                                                                     

Kosten: voor donateurs van Vrienden van Oranje € 1,- per 

kind.  

Niet donateurs betalen € 2,50 per kind. 

Je kunt op de dag zelf donateur worden, je profiteert dan 

direct van het voordelige tarief.     

 

Natuurlijk krijg je in de pauze iets te 

drinken en iets lekkers.    

 

Tot 5 januari!        

 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
mailto:info@harleydagannen.nl
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Jaarvergadering IJsvereniging Nooitgedacht maandag 11 december: 

Op maandag 11 december  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!  

Gratis schaatsen voor leden van de IJsvereniging in Sportcentrum Kardinge te 

Groningen: 

Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en 

Groningen van de KNSB zijn er 2 data vastgelegd waarop de leden van de 

IJsvereniging in Sportcentrum Kardinge te Groningen gratis kunnen gaan 
schaatsen. 

Zaterdag 23 december 2017 van 18:00 - 20:30 uur.  

Zaterdag 17 februari 2018 van 18:00 - 20:00 uur.  

Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van 

onze vereniging. Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig.  

Ben je nog geen lid en wil je dit graag worden geef dit dan door via: 

ijsbaannooitgedacht@gmail.com of telefonisch 0592-272672 (Klaas Behling) 

Klaverjassen en sjoelen: 

Op donderdag 28 december zal er weer de traditionele kaart- en sjoelavond worden gehouden. We 

zullen weer zorgen voor mooie vleesprijzen. Inleg € 2,50.  Dit jaar zijn we bij Café De Grutter en 
we starten om 19.30 uur. 

Facebook en Twitter: Om jullie snel van informatie te kunnen voorzien zijn wij te vinden op 

Facebook. Hierbij de link: https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-

556167444452829/  

Volg ons ook op Twitter voor de meest actuele meldingen over natuurijs en nieuws via: 
@IJsver_Annen 

 

 

“de Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 

 

Elke maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 

tot 16.00 uur bent u van harte welkom 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.  

Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys  (06-12194434)bereikbaar 

op maandag en dinsdag. 

 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  

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

 

 

 

 

 

Gezocht: Sjoelers 

 

De Sjoelclub in het Dorpshuis is op zoek naar mensen die ook zin 

hebben in een gezellig middagje sjoelen. Bent u zelf geïnteresseerd of 

weet u iemand die dit leuk vindt, neem dan contact op met Mevr. Bos, 

Geerakkers 22.  

Haar telefoonnummer is: 0592-421406.                    

mailto:ijsbaannooitgedacht@gmail.com
https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/
https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/
http://www.dorpshuisannen.nl/
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15 december Kerstconcert m.m.v. Drenthina en Popkoor Nice An’loose. 

 

Het nieuwe dorpshuisbestuur wilde toch minimaal 

1 avond in haar programma opnemen voor en 

door de eigen Anner inwoners. Het is het 

kerstconcert 2017 geworden, mmv Drenthina en 

Nice An’loose. 

In één van de prachtigste dorpen in Drenthe 

oefent 1x per week het Popkoor Nice An’loose. 

Ruim 35 leden, van 20 tot 80 jaar jong, zingen 

een pop repertoire dat een afspiegeling is van de 

leeftijden binnen het koor. 

Het koor zingt de liederen onder de bezielende 

leiding van dirigent Sophie Kuipers. De pianist 

Hannah Tomasini verzorgen de muzikale 

begeleiding. 

Iedere woensdagavond wordt er gerepeteerd in 

het dorpshuis van Anloo, waar de deur altijd open 

staat voor geïnteresseerde zangers! 

De naam van het Popkoor symboliseert de sfeer binnen de groep; 

Nice = goed/aantrekkelijk en An’loo = Anloo en Loose= ontspannen/ relaxt. 

Samengevat staat Nice An’loose voor een super gezelligheid en enthousiast Drents Popkoor! 

 

Na jaren in de kerk in Anloo het Kerstconcert te hebben gegeven, heeft Drenthina vorig jaar voor 

de “Vrouwen van Nu” in “Ons Dorpshuis” een kerstconcert verzorgd. De vele erg positieve reacties 

waren voor het nieuwe dorpshuisbestuur aanleiding om Drenthina mede te vragen om hier haar 

bijdrage aan te leveren.  

Ongetwijfeld zullen er een paar bekende kerstnummers ten gehore gebracht worden waarbij u van 

harte wordt uitgenodigd mee te zingen. Een sfeervol begin van een feestelijke kersttijd. 

 

Vrijdag 15 december 20.00 uur. Toegangsprijs 5,00 vrienden 2,50 

 

Zaterdag 13 januari, 31e Groninger Studenten Cabaret Festival 

 

Tijdens de  Try-out tour in april hebben 6 nieuwe cabaret talenten eerst 

Nijmegen, voor een uitverkochte Zeester, laten smullen. Op 8 en 9 

november in de Stadsschouwburg te Groningen zullen Tim Alpherts, Daan 

van der Hoeven, Sjoerd van Capelleveen en Job Kühlkamp, Luuk van der 

Vaart, Arjen Banach en Oscar Arnold . 

 strijden voor een plek in de grandioze Finale van het Groninger Studenten 

Cabaret Festival.  

 

 

Na het verschijnen van ons programma zullen zij dus nog moeten uitmaken wie 1-2-3 zal zijn en 

garant zullen staan voor een top-cabaretavond in ons dorpshuis. 

Als dorpshuis mogen we trots zijn dat Annen is opgenomen in de reeks: Annen - Utrecht - 

Zwolle - Utrecht - Amsterdam - Den Haag – Maastricht - Enschede – Antwerpen 

Vergelijk de prijzen en laat deze kans wederom niet liggen.  

Zaterdag 13 januari, 20.00 uur Toegangsprijs 12,50 vrienden 2,50 

LET OP: In het programma boekje van Ons Dorpshuis staat per ongeluk 
dat deze voorstelling de 31e is ipv de 13e !  

https://www.facebook.com/tim.alpherts?fref=mentions
https://www.facebook.com/daanvdhoeven?fref=mentions
https://www.facebook.com/daanvdhoeven?fref=mentions
https://www.facebook.com/sjoerd.capel?fref=mentions
https://www.facebook.com/luuk.vandervaart?fref=mentions
https://www.facebook.com/luuk.vandervaart?fref=mentions
https://www.facebook.com/people/Arjen-Banach/100001767909202?fref=mentions
https://www.facebook.com/oscar.arnold.12?fref=mentions
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Koffieochtend in Ons Dorpshuis 11 december 

 

Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e  

maandag van de maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. 

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 

 

 

 

 

 

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  

Meer info: www.drentslandschap.nl  

 

 

 

 

 
 
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.  

 

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: 6 december  2017 10  januari – 7 maart – 4 april – 9 mei  2018 

Locatie: Bibliotheek Annen 

 

Woensdag 6 december is het thema: Opa en Oma. 

 

In december is de bibliotheek gesloten op: 

Maandag 25 december (1e kerstdag) 

Maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) 

 

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen! 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@dorpshuisannen.nl
http://www.drentslandschap.nl/
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Vrijwilligers huus van de taol de boer op met drèents spel hej belangstelling?  

 

Taolschulte en keurnoten van het Huus van de Taol in Aa en Hunze wilt het levendige arfgoed – de 

Drèentse taol – under de aandacht holden van de inwoners in de gemeente. Zij wilt daorum  graog 

het spel ‘Wel hef geliek’ speulen, saomen met belangstellenden in heur gemeente.  

Een gezellige activiteit waorin bezundere woorden en olde veurwarpen veurbij komt en waor oet 

dree antwoorden het goeie raoden möt worden. Vaok wordt er herinnerings an de veurwarpen 

ophaold. Um een vrömd woord möt nogal is lachen worden. Al met al een bezigheid die lol en 

plezeer oplevert. Elke (buurt)vereniging, club of welke groep dan ok kan zuch hierveur anmelden.   

 

De afgelopen tied hef de taolschulte- en keurnoten groep het spel al in verscheidene 

verzörginshoezen en veur verenigings speuld. Umdat ze der zu’n succes met hebt, is het spel 

verneid. Veurwarpen, geregeld leend bij ‘De Kluis’ oet Eext, bint inruild veur aandere dingen en 

mooie Drèentse woorden of spreuken/gezegdes bint vervangen. Biw al een maol bij je west, dan 

kuj oons dus nou gerust weer vastleggen. 

Liekt je het wat dat dizze vrijwilligersgroep een middag of aovend bij je komt um het spel saomen 

met je te speulen, dan kuj contact opnimmen met de taolschulte van Aa en Hunze,  

Jan Hartlief: 0592-263148/06-46325905 of jghartlief@ziggo.nl 

In overleg bespreek je een daotum en daornao komp de Huus-vrijwilligersgroep geern langs um je 

op een gemoedelijke Drèentse menier te vermaoken! 

De groep vrag hierveur € 25,00. 

 

Een broescursus drèents? 

 

Hej een gezellige aovend of middag en wi’j wat organiseren veur vrienden, bekenden, femilie of 

vereniging, dan is de Broescursus drèents daorveur zeker een aanraoder.  

In dree kwarteer maok je kennis met oons Drèents en oonze Drenten. De cursus wordt geven met 

understeuning van een PowerPointprissentaotie. Over hetgeen waj te zeen en te heuren kriegt, 

wordt vraogen steld. Deur het op- of afdoon van een pet - pettie op of pettie af – muj de vraogen 

beantwoorden. Een spel waoj nog wat van leren kunt en waoj plezeer an kunt beleven! 

 

Dizze cursus wordt je aanbeuden deur de Taolschulte en keurnoten van het Huus van de Taol in 

Aa en Hunze. De Taolschulte verzörgt de cursus. De kosten bint € 25,00.  

De Broescursus is ok geschikt veur mensen die de Drèentse taol niet machtig bint. 

Kuj zölf zörgen veur een beamer en een scharm? Zoniet, dan kun wij dat regeln.  

Wi’j dit overleggen met Jan Hartlief aj een daotum ofpraot? 

Liekt je zu’n cursus wat, dan kuj contact opnimmen met de Taolschulte Jan Hartlief:  

0592-263148/06-46325905 of jghartlief@ziggo.nl 

 

Het is ok hiel goed meugelijk um beide activiteiten te combineren op ien aovond. Je hebt dan een 

aovondvullend programma van um en de bij twee uur. 
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