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Isolatiecampagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ helpt je verder 

In oktober startte de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’. De campagne 
is bedoeld voor woningeigenaren die hun woning energiezuiniger willen 
maken. Door middel van deze ‘Warmtetour’ langs diverse Drentse 
gemeenten kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over 
isolatiemogelijkheden, de financiële kanten en direct contact zoeken 
met bedrijven. 
 
De campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ is een initiatief van het Drents 

Energieloket. Het doel van de campagne is alle Drentse woningen warm, comfortabel en energiezuinig 
te maken en huiseigenaren te adviseren en te ondersteunen bij het isoleren van hun huis. In 2015 ging 
de Warmtetour langs 12 locaties in Drenthe en ontving bijna 900 bezoekers. Ook dit najaar reden voor 
een vervolg. 

Waar kun je als woningeigenaar het beste beginnen met energiebesparing?  
Tijdens de informatieavonden geven we allerlei praktische tips en adviezen. Want waar dien je 
rekening mee te houden als je aan de slag gaat met vloer-, bodem-, gevel-, dakisolatie- en/of 
isolerende beglazing? Wat zijn nu de belangrijke vragen die je een isolatiebedrijf, glaszetter of 
aannemer kunt vragen? Wat kosten de maatregelen gemiddeld en wat leveren ze op? En welke 
financiële mogelijkheden heb je om de maatregelen te realiseren? 
 

Isolatiemarkt 
Op alle Warmtetour informatieavond zijn bedrijven aanwezig op het gebied van bodem-, vloer-, gevel- 
en dakisolatie en hoogrendementsglas. Daarnaast zijn ook de lokale Dorps- of Wijkbelangen 
organisaties aanwezig, het Buurkracht buurtteam en/of de lokale energiecoöperatie. Het Drents 
Energieloket en ervaringsdeskundigen zijn er om je te helpen met een onafhankelijk advies. 
 

Data en locatie Warmtetour 
 

29 november: Ons Dorpshuis, Annen 
De informatieavond wordt georganiseerd i.s.m. gemeente Aa en Hunze en commissie dorpsbelangen, 
is gratis toegankelijk en start om 19.30 uur.  
Meer informatie op www.drentziterwarmpjesbij.nl/warmtetour 

De Warmtetour, onderdeel van de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’, is een initiatief van het Drents 
Energieloket; een samenwerking van de Drentse gemeenten, provincie Drenthe, Bouwend Nederland, 
Uneto-VNI, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Buurkracht en SLIM wonen met energie. 
  

http://www.drentziterwarmpjesbij.nl/warmtetour
http://www.drentziterwarmpjesbij.nl/warmtetour/
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Kerstfair Annen op zoek naar standhouders 
 
10 December organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen weer een Kerstfair in Dickensstijl. De fair 
vindt plaats op de Molenakkers van 16.00 uur – 20.00 uur.  
De bezoekers zullen ogen en oren te kort komen. Er is onder andere een ijsbaan, muziek, dans en 
figuranten in Dickensstijl. Er is een gevarieerd aanbod van standhouders met lekkere hapjes, drankjes 
en “snuisterijen”. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Zijn er nog ondernemers/hobbyisten die hun waar 
aan de man willen brengen tijdens deze gezellige fair? (Halve) kramen zijn er al vanaf €17,50 inclusief 
stroompunt. Meld je dan voor 23 november aan.   
Informatie via info@annen-info.nl en www.annen-info.nl  
 

 
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 kunt helaas niet met je eigen schaatsen op de ijsbaan 

 De ijsbaan wordt 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 en “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 voor een lekker hapje, (warm) drankje of biertje 
 

 De Kerstfair in Annen, een belevenis die je niet mag missen! 
 

mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
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Glasvezel in Annen 

Dit voorjaar heeft u een vragenformulier in kunnen vullen 
over uw aansluiting voor internet, telefoon, televisie en 
radio. Er waren veel mensen tevreden, maar van een 
behoorlijk aantal bleek dat de snelheid van internet te 
wensen over laat. Er wordt verwacht dat deze groep 
alleen maar groter gaat worden. 
 
Tot nu toe zijn er 500 reacties bij ons binnengekomen van mensen die graag over willen gaan op 
glasvezel. Dit aantal is voor de ‘werkgroep Glasvezel Annen’ een stimulans om het volgende doel na te 
streven: Heel Annen snel internet, nu en in de toekomst!  
De werkgroep heeft een plan van aanpak samengesteld en ter goedkeuring naar de provincie Drenthe 
gestuurd. Hierin vragen wij om een financiële ondersteuning bij de zogenaamde vraagbundeling: alle 
inwoners informeren over glasvezel en vragen of er belangstelling is voor een toekomstgerichte 
aansluiting. Als blijkt dat er voldoende inwoners belangstelling hebben in een modern glasvezel 
netwerk gaan we verder met het project om glasvezel in Annen te kunnen realiseren. 
Om verder te kunnen met de uitvoering van het glasvezel project hebben wij nog zeker 500 
belangstellenden nodig.  
 
Vanaf januari gaan we de vraagbundeling uitvoeren in alle wijken van Annen. Hierbij gaan wij het dorp 
opdelen volgens de bekende indeling van de Sport en Spelweek. Ambassadeurs bij u uit de buurt gaan 
van deur tot deur om u te informeren over glasvezel en noteren u vervolgens graag als 
belangstellende. Dit verplicht u nog niet tot deelname: u geeft hiermee echter wel aan dat u snel 
internet in Annen belangrijk vindt.  
Uiteraard hoeft u niet te wachten voordat wij bij u langskomen. Via onze Facebook pagina 
https://www.facebook.com/glasvezelannen/ of via de website http://glasvezel.annen.nu kunt u 
contact met ons opnemen en uw belangstelling delen. 
Bent u zelf bereid om als buurtambassadeur een steentje bij te dragen of kent u iemand bij u in de 
buurt, neem dan contact op met de werkgroep. De ambassadeurs krijgen van te voren een 
‘stoomcursus glasvezel’. De werving wordt ondersteund met een promotiecampagne en enkele 
voorlichtingsbijeenkomsten. 
 

Overal in Drenthe zijn vergelijkbare initiatieven om 
glasvezelnetwerken te realiseren. Wij zijn inmiddels in 
gesprek met onze buren:  Eco Oostermoer en Glasvezel 
Noord. Een mogelijke samenwerking wordt niet 
uitgesloten. Samen met Verbind Drenthe wordt hierbij 
gekeken naar de meest logische koppeling en het totale 

dienstenpakket. Uitgangspunt blijft dat de basisaansluitingen niet duurder worden dan een 
gemiddelde aansluiting nu. Een aansluiting zal veel sneller en betrouwbaarder zijn voor iedereen in het 
dorp en tot de verste woning in het buitengebied. 
Als wij er met elkaar de schouders onder zetten kunnen wij naast ‘Het leukste dorp van Drenthe’ ook 
‘Het snelste dorp van Drenthe’ worden. 
 

Zomaar een reactie van onze Facebookpagina: 

“Jonge gezinnen, ook voor opgroeiende kinderen is snel internet straks steeds belangrijker. 
Schoolresultaten, collegesamenvattingen, toetsresultaten, internet is uit het hedendaagse onderwijs 
niet meer weg te denken. Zowel upload als download snelheid gaan een steeds belangrijkere rol spelen, 
wacht niet maar haak nog steeds volledig vrijblijvend aan bij dit geweldige en belangrijke initiatief!” 

https://www.facebook.com/glasvezelannen/
http://glasvezel.annen.nu/
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Gevraagd: Buurt Ambassadeurs Glasvezel 
 

Heb jij interesse in betrouwbaar internet? 
Ben jij bekend met de buurt? Kan en wil jij tijd vrijmaken? 

Wil jij bijdragen aan dit dorpsproject? 
Neem dan contact op met: Piet Steenbergen 0592-421133 of info@zuidesch.nl 

 
 
 

 
 
Woonborg start 4 nieuwe Nul op de Meter-projecten 
Woningcorporatie Woonborg start in 2016 en 2017 met vier nieuwe Nul op de Meter projecten in 
Roden, Zuidlaren, Annen en Haren. Verouderde woningen worden gesloopt en vervangen door ‘NOM’. 
Dat zijn woningen die over een jaar gemeten net zoveel energie opwekken als verbruiken. Het gaat bij 
deze projecten in totaal om 78 sociale huurwoningen. In de komende jaren wil Woonborg elk jaar 50 
verouderde woningen vervangen door energie neutrale nieuwbouw.  
 
Annen en Haren: sloop en vervangende nieuwbouw 
Aan de Kruisakkers in Annen begint Woonborg in november 2016 met de sloop van de bestaande 
huurwoningen. Hier komen tien nieuwe sociale huurwoningen terug, waarvan vijf Nul op de Meter. In 
Haren bereidt Woonborg samen met de bewoners van de Windeweg en Ridderspoorweg in de wijk 
Oosterhaar een grootschalig project voor. Hier is samen met huurders besloten om 32 bestaande 
woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw en vijf bestaande woningen te renoveren. 
Huurders spraken hun voorkeur uit om ook hier Nul op de Meter-woningen te maken. Het plan is dat 
in Haren de eerste woningen in 2018 klaar zijn.  
 
Woonlasten verlagen, minder CO2 uitstoot 
Met het vervangen van oudere sociale huurwoningen naar Nul op de Meter-woningen wil Woonborg 
woonlasten van huurders helpen verlagen, wooncomfort verhogen en een bijdrage leveren aan het 
verminderen van CO2 uitstoot. Woonborg is een van de 70 ondertekenaars van de Drentse Energiedeal 
die op 7 oktober 2016 werd gesloten. Daarin is afgesproken om in 2040 alle woningen in Drenthe 
energieneutraal te maken. 
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 Mogelijk gemaakt door ondernemers vereniging Anno
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Advendo uit Annen speelt “ Mens, had dat toch gezegd” 
op 25 en 26 november! 
 

Steeds meer mensen trekken de wandelschoenen aan. 
De vrijgezelle broers Evert en Seine krijgen het advies 
van de “maatschappelijk werkster” om deze lopers 
onderdak te bieden. 
Uiteraard komen er rare types op af, maar als blijkt dat 
na een tijdje een kostbaar voorwerp uit hun achteraf 
gelegen huis is verdwenen, dan hebben de broers geen 
goed woord over voor de geiten-wollen-sokken-lopers. 
De “politie” die hen wil helpen wordt het huis 
uitgebonjourd. De broers gaan nu zelf op onderzoek 

uit. Hier gaat echter veel mis en de broers begaan de ene stommiteit na de andere. Dit alles brengt 
veel hilarische momenten met zich mee. 
 
Dit blijspel “ Mens, had dat toch gezegd” van Roel Kassies, onder leiding van Hebbo Benthem, kunt u 
zien op vrijdag 25 en zaterdag 26 november vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis in Annen. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur.  
 
Donateurs kunnen gratis kaarten ophalen op maandag 21 november tussen 19.00 en 20.00 uur in het 
Sportcafé in Annen. Bent u géén donateur, maar u wilt wel graag onze voorstelling bezoeken, dan kunt 
u ook op maandag 21 november kaarten ophalen à € 7,50 per stuk. Tevens worden er aan de zaal op 
beide avonden ( zolang de voorraad strekt) kaarten verkocht. 
Wanneer u nog donateur wilt worden, dan kunt u contact opnemen met Otto van Geldere ( 0592-
271290 of via o.vangeldere@home.nl ).  
 
Toneelvereniging Advendo ziet u graag op één van beide avonden!  
 
 

 
2016  

 
 
 
 

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: www.drentslandschap.nl. 
 
Een voorbeeld: 
Zo 20 nov 10.00 uur, Veldnamen rond Gasteren 
 
Gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa vertellen over de veldnamen en boermarken in de omgeving 
van Gasteren. 
 
 
  

mailto:o.vangeldere@home.nl
http://www.drentslandschap.nl/
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Creatieve inloopochtend in ‘t Holthuys 
  
’t Holthuys in Annen organiseert elke eerste maandag van de maand een creatieve inloopochtend. 
Deze morgen zijn Monica Lourens, Marian Edens en Geeke Hamstra als vrijwillige begeleiding 
aanwezig.  

 
Het is bedoeld om mensen uit het dorp een gezellige 
ochtend te bieden.  Met de mogelijkheid om nieuwe 
mensen te leren kennen en ook nog leuke dingen samen te 
doen.  
 
In de ruimte die ’t Holthuys hiervoor beschikbaar stelt is 
alles mogelijk. Lekker creatief bezig zijn bijv. kaarten 
maken, breien, haken, borduren of hulp bij het afmaken 
van iets waar u al mee bent begonnen. Maar Monica, 
Marian en Geeke hebben voor de eerste ochtend als 
suggestie om een pompoenbol te maken of een mooie 

herfstkaart. Maar mocht u alleen maar willen kijken en een kop koffie drinken dan is dat ook prima. 
Aan deze ochtend zijn geen kosten verbonden, alleen voor hobbymateriaal wat u gebruikt vragen we 
een kleine bijdrage van € 1,00. De koffie en ruimte wordt door ’t Holthuys beschikbaar gesteld.   
 
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom! 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
 
Marleen Schepers ’t Holthuys,  tel. 0592 530999 
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Mandarijnen actie Handbal Vereniging Annen 
 
Aanstaande vrijdag, 4 november komen de leden van de 
handbalvereniging tussen 16.00 uur en 20.00 uur weer bij de 
inwoners van Annen aan de deur om mandarijnen te verkopen. 
 
Ook dit jaar worden de mandarijnen weer betrokken van onze 
eigen groentespecialist Jan Martens. 
 
Eén zak kost €5,- en de opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan onze vereniging. 
 
 

 
 
 

Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
 
 
 
 
 

Bridge 
1,6,15 en 29 november, meer info: kijk op de kalender van www.annen-info.nl  
 

Peutergym 
11 en 24 november, meer info: kijk op de kalender van www.annen-info.nl 

 

Sjoelen en klaverjassen 
19 november, meer info: kijk op de kalender van www.annen-info.nl 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
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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. Alvast bedankt!  (De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk) 
 
 
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 
 
 

 
Najaarsconcert muziekvereniging Drenthina op 12 november. 
 
De muziekvereniging Drenthina geeft op 12 november haar jaarlijkse concert. Het orkest zal een zeer 
gevarieerd programma bieden met een mix van harmoniemuziek en een variatie van verschillende 
popsongs. Zo zal er muziek te horen zijn van o.a. Amy Winehouse en Supertramp.  
Tevens zal er een optreden zijn van de Biggle Baggle Big Band. Dit orkest bestaat uit 
amateurmuzikanten uit de regio Noord Drenthe. Ze spelen, zoals de naam al aangeeft, vooral bigband 
muziek. Beide orkesten staan onder leiding van Jack Westra, een zeer enthousiaste en bevlogen 
dirigent. Het concert zal plaatsvinden in (het voorste gedeelte van) de Burgemeester Lambershal en 
begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00. (Kinderen t/m 12 jaar gratis) 
 
 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
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Vrouwen van Nu, Annen 

In september beginnen onze afdelingsavonden weer. Deze worden gehouden in het Dorpshuis, 
aanvang 19.45 uur. 
 
Niet leden zijn van harte welkom om eens een avond mee te maken en te genieten van de gezellige 
sfeer van onze actieve afdeling! 

 
 
Dinsdag 15 november: Samiera, buikdanseres 
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitster: 
Anneke Greving, tel. 0592-271743, email  annekegreving@hotmail.com  
 
 
 
 

Rad van Avontuur 
 
Zaterdag 26 november van 10.00 tot 
16.00 uur draait in 't Holthuys het Rad 
van Avontuur. Tevens is er deze dag 
ook een hele leuke markt hebben met 
hobbyisten en zelf gemaakte spullen 
door bewoners. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:annekegreving@hotmail.com
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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 november: 
 

Maandag 7 november  20.00 -22.00  
BREIEN 
Er wordt in een gezellige groep gebreid, Ook minder ervaren breisters 
kunnen meedoen, Ervaren breisters helpen je graag op weg, wel je eigen 
materiaal meenemen. Ga je voor het eerst breien? er zijn altijd genoeg 
spullen om je enthousiast te maken! 
Toegangsprijs € 5,00 incl. koffie of thee 
 
 
 

 

Maandag 14 november 09.30- 11.30 uur 
KOFFIE-OCHTEND  
Inloop, geen entree, de koffie is gratis 

 
 
 
 
Zaterdag 12 november 2016 20.00- 23.00 

ARIE VUIJK, OUDEJAARSCONFERENCE 
toegangsprijs € 7,50 vrienden € 2,50 
 
Vorig jaar stond Arie voor het eerst in Annen. Velen van 
u waren van mening dat hij het verdient om zijn 
hilarische zinsspelingen nogmaals ten gehore te 
brengen. Ditmaal in een oudejaarsconference waarin 
actualiteit, politiek en vlijmscherpe kritische 
kanttekeningen u een onvergetelijke avond zullen 
brengen.  
 

 
Arie, als winnaar van het Parkstad Cabaret Festival en het Griffioen Cabaret Festival, wordt 
omschreven als grappig, ingetogen, to the point, warm, scherp, lief, sociaal, goed gevoiced met 
scherpe teksten.  
 

http://www.dorpshuisannen.nl/
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