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Jaargang 6     
    

 
Jaargang 9          december 2018 
 

 
 
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 aan de linkerkant op: Bekijk volledige kalender. 
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

Zaterdag 22 december vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
 
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. Deze keer is dat Ploeg Rood. 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle 
beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. 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, aan de Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 
 
"Terug op het oude nest" 
 

Mijn naam is Tim Greving, 36 jaar, samenwonend met Lianne en al bijna mijn hele 
leven verbonden aan ons prachtige dorp Annen. De meeste mensen zouden mij 
kunnen kennen als oud ploegleider van de blauwe buurt, een kortstondig optreden 
binnen de CD, of de plaatselijke voetbalvereniging. Momenteel ben ik werkzaam bij 
Financieel-gezond in Assen.  
Een aantal weken geleden stond de voorzitter van de commissie Dorpsbelangen bij 
mij voor de deur met de vraag of ik interesse had om weer onderdeel uit te willen 
maken van deze enthousiaste groep vrijwilligers. Die keuze was niet zo heel 
moeilijk. Jaren geleden had ik al eens mogen meemaken hoe leuk het is om je in te 
zetten voor de leefbaarheid in je dorp, en met het zelfde enthousiasme als toen zal 
ik mij nu ook weer gaan inzetten voor ons mooie Annen.  
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Ingewikkeld hè kiezen: wel of geen glasvezel?  

In 8 minuten legt men in dit filmpje uit waarom je het beter wel kan doen.  

Al is het maar voor een jaar, je kunt altijd weer terug naar je huidige provider, zoals Ziggo. Maar dan heb 
je het glasvezel er wel liggen!  

Als we er nu niet voor zorgen dat glasvezel er komt, komt het er nooit en blijven we afhankelijk van 
bijvoorbeeld Ziggo. Kijk maar eens op: https://youtu.be/dVj3KPYvUTI  

Het "Anner Glasvezel team" helpt je graag met de 
overstap! 

 

       
  
 
Decemberprijzenfestival van 3 tot en met 22 december 
 

December is de feestmaand bij uitstek, waar cadeaus 
weggeven onderdeel van uitmaakt.  
Ook de ondernemers van Veelzijdig  Annen pakken net als 
vorig jaar uit met het December prijzenfestival. Gedurende 
de drie weken voor kerst maakt u als klant van de 
ondernemers in Annen kans op mooie prijzen. 
 

De actie loopt van 3 tot en met 22 december. Het enige wat u hoeft te doen is uw kassabon meenemen 
na uw aankoop in een van de vijftien winkels. Heeft u twee kassabonnen van verschillende winkels met 
een minimaal bestedingsbedrag van € 5,-, dan niet u deze aan elkaar en voorziet u deze van uw naam, 
adres, telefoonnummer en/of 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 cadeaupakket t.w.v. € 25,- tot een cadeaubon van € 100,-. 
Kom in december, inkopen doen in Annen en maak kans op mooie prijzen tijdens het 
Decemberprijzenfestival. 
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Knalfeest voor alle Anneroelen met oud en nieuw! 
 
Wij, als enthousiaste inwoners van Annen zouden graag zien dat we samen 2019 ingaan.  
Een groot feest voor alle inwoners van Annen wie wil dat nou niet?  
Om 14:00 tot 18:00 uur zijn jullie allen welkom voor het carbid schieten. Om 20:00 uur gaat de tent open 
en gaat het feest beginnen.  
 
De locatie waar dit allemaal gaat gebeuren is naast AVIA Stadman. 
Het weiland is beschikbaar gesteld door de familie Stadman. 
Onze dank hiervoor! 
 
Om ieder jaar een oudejaarsfeest te kunnen organiseren hebben we de Stichting Oud en Nieuw Annen 
opgericht. Van Commissie Dorpsbelangen Annen hebben we een bijdrage ontvangen voor de 
oprichtingskosten. 
 
Het eerste bestuur bestaat Dennis Luiken, Manouk Kamping, Lisa Knuppe, Sam Duijn, Aaldert Martens, 
Carin de Valk, Martin Kamping en Nienke Dijkstra. We kunnen het niet alleen met deze groep en ook  
“de Keet” en anderen hebben aangeboden het knalfeest te organiseren. 
 
Overdag is de feesttent tot 18 uur open. Dan hebben we een pauze tot 20.00 uur en dan gaat het feest 
los! 
 
We hebben er heel veel zin in en hopen jullie allemaal te zien 31 december!! 
 
ID verplicht, NIX <18, VRIJE GIFT. 
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 Wat is er te doen in Ons Dorpshuis? 
 
Voor alle activiteiten die in de loop van het seizoen te verwachten zijn wordt u verwezen 
naar de website van het dorpshuis. www.dorpshuisannen.nl  
 
De activiteiten die in de maand december zullen plaatsvinden op een rij: 
 
 
 

 
Zaterdag 22 december Kerstconcert 
Dit jaar wordt zal het alom bekende kerstconcert in “Ons Dorpshuis” worden verzorgd 
door “Drenthina” en twaalf zangeressen van het koor Au bain Marie. Au bain Marie staat 
garant voor een prachtig optreden; er kan geluisterd worden naar mooie luisterliedjes, 

komische kleinkunstliedjes en swingende wereldhits. Dit alles onder het genot van de klanken van ons 
eigen dorpsorkest “Drenthina”.  
Kom alvast in kerststemming en bezoek deze bijzondere avond! 
Kaarten zijn te reserveren via de website of zijn af te halen op maandagavond 17 december tussen 19.00 
uur en 19.30 uur  in de “Sportsbar”. Entree € 7.50, Vrienden € 2.50. 
 

 
      Elke 2e maandagochtend van de maand van 9.30 uur tot ca. 11.30 uur is er       
      gelegenheid om koffie of thee te komen drinken en om een gezellig praatje te maken met   
      de overige aanwezigen. 
 

 
Elke 4e maandagochtend van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur is de 
KOFFIEOCHTEND PLUS te bezoeken waar een lezing of een presentatie over een 
interessant onderwerp zal worden belicht. 
 

 
Elke 2e dinsdagochtend van de maand tussen 10.00 uur en 12.00 uur is er 
inloopspreekuur  van IMPULS, waar u terecht kunt met vragen over mantelzorg en de 
leefbaarheid in Annen. 

 
 
Zaterdag 8 december kan er weer gesjoeld en gekaart worden. 
Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Kosten deelname € 2.50 
 

 
 
 
Mocht u meer willen weten over bovenstaande of wilt u ook alvast weten wat er in de volgende maanden 
zoal in het dorpshuis te beleven valt, kijk dan op www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen/  
 
 

 
 

Klaverjassen. 
Om de 14 dagen, op de donderdag, is er klaverjassen in de Sportsbar  
Aanvang; 13.30 uur. 
Iedereen die een kaartje wil leggen, is welkom! 
 
Voor informatie Wilma Weggers, 0592272714. 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
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Staat glasvezel al op uw verlanglijstje?  

Het duurt niet lang meer, dan is het pakjesavond! Hebt u glasvezel al op uw verlanglijstje staan? Met nog 
maar 2,5 weken te gaan komt de einddatum van de glasvezelcampagne van Glasvezel buitenaf in zicht. 
Wacht dus niet langer en sluit dat abonnement af! Zo geeft u niet alleen uzelf, maar het hele dorp een 
prachtig cadeau; een razendsnel glasvezelnetwerk. 
Voor een klein bedrag al glasvezel in huis 
Twijfelt u nog? Doe dan mee voor één jaar. Kies het goedkoopste abonnement en betaal daarnaast €7,50 
per maand. Dan hebt u voor een klein bedrag glasvezel in huis en dat geeft in de toekomst ruimte om te 
kiezen.  
Hulp of advies nodig?  
Er komt best wat kijken bij de keuze voor glasvezel. Inwoners die het nog lastig vinden kunnen komende 
weken terecht op lokale aanmeldmiddagen en -avonden. Hier staan lokale ambassadeurs en verkopers 
klaar om  uw vragen te beantwoorden en te ondersteunen bij het afsluiten van een abonnement. Ook kunt 
u terecht in de Delta Promotiebus. Deze is van woensdag 28 november t/m zaterdag 1 december te 
vinden aan de Zuidlaarderweg, vlakbij het Winkelcentrum d'Anloop.   
Kijk op de website www.glasvezelbuitenaf.nl onder het kopje “Actueel” voor alle aanmeldbijeenkomsten en 
data van de promotiebus in Annen.  
Lokale verkopers 
U kunt ook altijd even binnenlopen bij uw 
vertrouwde lokale verkoper in het dorp! Zij geven u 
graag advies, beantwoorden vragen en 
ondersteunen bij het afsluiten van een abonnement. 
Op de website www.glasvezelbuitenaf.nl vindt u alle 
deelnemende lokale verkopers.  

Werkgroep Glasvezel Verbind(t) Annen 

 

 
 
Boekpresentatie fotopoëzieboek 16 december bij Café ‘t Keerpunt 
  
Op zondagmiddag 16 december a.s. vanaf 14:00 uur vindt in Café ’t Keerpunt de feestelijke 
boekpresentatie plaats van een in eigen beheer geproduceerd boek met foto’s en gedichten: kantelings 
keerpunt, tegenstellingen in woord en beeld. In muzikale intermezzo’s is voorzien. Initiatiefnemers zijn de 
lokale dichters Hans van der Horst en Willem Hendriks-Muns en lokale fotografen Henny Leijtens en Kars 
Kuiper (Veendam). Soms werden gedichten gemaakt bij bestaande foto’s, soms zijn bestaande gedichten 
en foto’s vanuit een tegenstelling als thema aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat uit twee afzonderlijke 
kunstwerken een nieuw en verrassend amalgaam. Verreweg de meeste foto’s zijn in de directe omgeving 
van Spijkerboor genomen. Lukas Koops schreef een voorwoord. Gerdie Kienhorst tekende samen met 
Henny Leijtens voor ontwerp en lay-out. Het boek kost 17,50 euro. Na de presentatie blijft het boek bij de 
makers verkrijgbaar en op verzoek na betaling toegezonden (21,30 euro inclusief verzendkosten). 

 

http://www.annen-info.nl/
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“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.   
 
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 

 
     Dinsdag 4 december van 14.00 -16.30 uur Sinterklaas vieren 
 
 

Donderdag 13 december van 14.00- 16.30 uur workshop bloemschikken, kosten € 5,00, 
graag opgeven voor 10 december bij Wilma Bos. tel. 06-12194434 

 
 
 
IJsvereniging Nooitgedacht  
 
Jaarvergadering maandag 10 december: 
Op maandag 10 december 2018 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!  
 
Klaverjassen en sjoelen: 
Op vrijdag  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 Restaurant d' Anner Oele en 
we starten om 19.30 uur. 
 

Gratis schaatsen in Sportcentrum Kardinge te Groningen: 
Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en 
Groningen van de KNSB zijn er data vastgelegd waarop jullie gratis kunnen 
gaan schaatsen: 
  
- Zaterdag 29 december van 16:30 tot 19:00 uur. Deze dag is inclusief de 
toertocht met stempelkaart en medaille voor kinderen. 
- Zaterdag 16 februari 2019 van 19:00 uur tot 21:00 uur.   
De schaatsers moeten handschoenen en mutsen of helmen dragen. 
Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent 
van onze vereniging. Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig. 

 

http://www.annen-info.nl/
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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.  
Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur. 
Data: 12 dec 2018 
16 jan - 6 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019 
 
De Bibliotheek is gesloten op: 
Woensdag 5 december vanaf 17:00 uur 
Maandag 24 december vanaf 17:00 uur 
Woensdag 26 december (tweede kerstdag) 
Maandag 31 december (oudjaar) 
 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen! 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
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In december zijn er twee optredens van Drenthina 

- Tijdens de Kerstfair op 8 december. 

- Bij het kerstconcert van het Dorpshuis op 22 december, samen met vrouwenkoor Au Bain Marie. 

 

Winterdrive bij de Anner Bridge Club op 20 januari 2019 
  
Ook dit jaar organiseert  de Anner Bridge Club een open winterdrive op zondag 
20 januari 2019. 
Op deze dag wordt er gebridged bij Lounge-restaurant Woodz, Bosweg 1 te 
Anloo, in 2 lijnen, over 6 rondes met 1 pauze. 
U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur. Aanvang drive om 13.30 uur. 
Het inschrijfgeld is €7,50 per persoon. 
Inclusief diner betaalt u €22,50 per persoon. Aanmelden via de website van de 
Anner Bridge Club: www.nbbclubsites.nl/club/13034 via menukeuze winterdrive, 
waarna u het formulier invult. 
 

 
Bridge les bij de Anner Bridgeclub 
    

De cursus wordt gegeven in café restaurant Woodz, Bosweg 1 in Anloo. 
Op twaalf achtereenvolgende woensdagavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
De eerste les begint op woensdag 10 januari 2019. 
Kosten €95,00, inclusief lesmateriaal. 
 

 
Informatie en aanmelden:  
Annerbc79@gmail.com of Marianne Steenbergen, tel. 06-290 99 481. 
 
Kunt u al bridgen en denkt u erover bij een club te gaan spelen? Bij de Anner Bridgeclub bent u van harte 
welkom. We spelen bij Woodz in Anloo op de donderdagavond en éénmaal in de 14 dagen op 
dinsdagmiddag. 
 

 
 
Nieuwe compilatie Oudste film van Drenthe (1927) in het Drents Archief 
 
 

Het Drents Archief in Assen heeft speciaal voor deze decembermaand een nieuwe 
compilatie gemaakt van een bijna honderd jaar oude film. De opnames zijn gemaakt in 
1927 en daarmee is deze film de oudste in de collectie van het archief. Een filmploeg 
trok dat jaar de hele provincie door om het leven in Drenthe in beeld te brengen. De film 
duurt 45 minuten en is vanaf dinsdag 4 december t/m vrijdag 4 januari gratis te zien in 
de Digilounge van het Drents Archief.   
De film is tijdens openingstijden doorlopend te bekijken en duurt ongeveer 45 minuten. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.nbbclubsites.nl/club/13034
mailto:Annerbc79@gmail.com
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De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-
13.00 uur. 
 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
12 januari 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. 
 

LET OP: WIJ NEMEN GEEN WITGOED MEER IN! 
 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
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