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   Jaargang 10           december 2019 
 

 
 

Zaterdag 21 december 9 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 Groen 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. Is de container vol, stuur dan even een berichtje naar: info@annen-info.nl  
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 

 

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  
Wil je dat een activiteit op deze kalender en/of in het Mededelingenblad komt te 
staan stuur je info dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl 
 
 

Klopt dat wel? 

 

Zie je iets op de site van Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat niet klopt? 
Geef het dan even door via info@annen-info.nl  Alvast bedankt hoor! 
 

 

 

 

  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmuLLhtraAhVDVxQKHXt5A7sQjRx6BAgAEAU&url=https://oldenzaal.nieuws.nl/nieuws/20171215/ophalen-oud-papier-zuid-berghuizen-weekje-vervroegd/&psig=AOvVaw2ScHdzUxT7qIKTkricEKxA&ust=1524904616565415
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Wanneer:  Zaterdag 14 december 

Tijd:    15.30 tot 19.30 uur 

Locatie:   In en rondom Dorpshuis/sporthal 

Organisatie:  Comm. Dorpsbelangen Annen 
 

 

Nieuw dit jaar tijdens de 10e kerstfair:  

 

- Word jij kampioen kerstboomwerpen 2019? 

- Test je vaardigheden op de snowboardsimulator in de sporthal. 

- Doe mee aan de creatieve workshops die worden aangeboden. 

- Maak een ritje in de arrenslee door Annen. 
 

Als “van ouds” gezellig vermaak voor jong en oud: 

- Schaatsende kinderen op de ijsbaan. 

- Vuurkorven, broodjes bakken, de schaapjes en de ezel. 

- Live muziek met Drenthina, “Dickens figuranten”, straattheater. 

- Gezellige markt met “Snuisterijen”, lekker eten en drinken. 

 
LET OP: je mag niet met je eigen schaatsen op de ijsbaan, schaatsen zijn aanwezig.  

 

 

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

 

http://www.annen-info.nl/
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Tijdens de lopende glasvezelcampagne in Noordoost Drenthe en Annen eind vorig jaar beloofde 
Glasvezel buitenaf de 38 deelnemende dorpen een donatie van 5 euro per afgesloten abonnement. 27 
nov. was het mooie moment daar en maakte DGC, met aan hun zij Glasvezel buitenaf en RENDO, de 
toegekende bedragen per dorp bekend. 

Meindert Krijnsen van het Drents Glasvezel Collectief vertelde enthousiast: “Het is bijzonder dat we 
vandaag deze bedragen mogen overhandigen aan alle betrokken dorpsverenigingen. Onder het motto 
“één voor allen en allen voor één” hebben zij zich de afgelopen vijf jaar enorm ingezet voor glasvezel in 
hun dorp. De leefbaarheid in de dorpen was hierin één van de belangrijkste drijfveren. Zonder de 
tomeloze inzet van alle vrijwilligers in de dorpen was dit project nooit een succes geworden! Om hen te 
bedanken mochten wij vandaag de cheques, beschikbaar gesteld door Glasvezel buitenaf, overhandigen. 
De maatschappelijke betrokkenheid van Glasvezel buitenaf wordt enorm gewaardeerd!” 

Annemiek Visser (Commissie Dorpsbelangen Annen), Willem Mulder en Piet Steenbergen (Glasvezel 
Verbindt Annen) mochten de cheques ter waarde van € 3405,- in ontvangst nemen. Jammer genoeg kon 
Gerard Kooij (Glasvezel verbindt Annen) hier niet bij aanwezig zijn. Commissie Dorpsbelangen is heel blij 
met dit mooie bedrag en zal dit geld zeker weer ten goede laten komen aan Annen. 

Wil je weten hoe ver het is met het aanleggen van glasvezel in Annen, kijk dan op: 
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-drenthe-annen  

Stuit je op problemen bij het aanleggen van de “glasvezelkabel” kijk dan ook op deze site 
www.glasvezelbuitenaf.nl 

http://www.annen-info.nl/
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-drenthe-annen
http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
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Gerrit bedankt! 
 

 

Na 34 jaar geweldige inzet voor Commissie Dorpsbelangen ga je er 

mee stoppen. We gaan je missen!  

Ype Tol, Marisca Luning, Tim Greving, Abel Reitsema, 

Tamara Takens, Henk Kuipers, Enrico Hanenbergh, 

Marlous Dijksma, Annika Luth, Roland Kregel, Anneke 

Greving, Wim Boschma, Fenja Woest, Jarno Drenth, 

Harmen Clement Zeubring, Annemiek Visser. 

http://www.annen-info.nl/
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Ben je al langs geweest in onze nieuwe bibliotheek? Er is hard gewerkt door de lokale ondernemers én 
onze vrijwilligers. Samen hebben we ervoor gezorgd dat er in korte tijd een mooie en gezellige bibliotheek 
staat. Dat is wel iets om trots op te zijn! 
De officiële opening zal na de jaarwisseling plaatsvinden.  
 
Ook als je geen lid bent kun je altijd langskomen voor een kopje thee of koffie. Lees een tijdschrift aan de 
leestafel, of gebruik gratis onze computer om iets op te zoeken op het internet.  
De jongste bezoekers kunnen een verhaaltje luisteren op de Bereslim computer, of een spelletje jungle 
domino of memory spelen.  
Zien we je binnenkort een keer? Van harte welkom! 
 
Computer cursussen: Klik en Tik, Digisterker en iPad workshop. 
Na de jaarwisseling bieden wij weer computercursussen aan in de bibliotheek. Data en tijden staan 
binnenkort op onze website, in de advertentie in de Schakel en worden vermeld in de bibliotheek. 
 
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: 18 december – 15 januari – 11 maart – 15 april – 13 mei 
 
 
Bibliotheek Annen  
Kruisakkers 41 
9468 BG Annen 
T 088 012 8295 
E info@bibliotheekannen.nl  
I www.bibliotheekannen.nl  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
http://www.bibliotheekannen.nl/
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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  
 
Kijk ook maar in het programmaboekje van “Ons Dorpshuis”. Ook dit jaar staat het weer 
bol van activiteiten op het gebied van cultuur en gezelligheid. 
Het bestuur hoopt u te mogen begroeten op één of meerdere activiteiten,  
want “Ons Dorpshuis” is er voor u, maak er gebruik van! 
 

 

 
Vrijdag 6 december: Klaverjasavond.  
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Kosten deelname € 2.50 

 

Maandag 9 december: Huiskamer, koffieochtend met repaircafé. 
Gezellig koffie drinken en misschien ook nog iets te repareren, kom 
dan langs.  
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie of  thee € 1.00 per 
kopje. 

 

 

Dinsdag 10 december: Impuls Inloopspreekuur. 
Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg, leefbaarheid, 
burenruzies en welzijn, dan bent u welkom van 10 uur tot half 12 in 
het dorpshuis. 
Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en Martine Hopman 
(buurtwerker/coördinator buurtbemiddeling) van Impuls zitten voor u 
klaar. 
 

 

Zaterdag 21 december: Kerstconcert met Drenthina en d’Anner 
Zangoelen 
Aanvang 20.00 uur. Prijs € 7.50, Vrienden € 2.50 Kaarten kunnen 
worden gereserveerd op www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen 
of worden afgehaald op maandag 16 december tussen 19.00 uur en 
19.30 uur in de Sportsbar. 
 

 

Zaterdag 11 januari: 33e Groninger Studenten Cabaret Festival. 
Voordat de grote plaatsen als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven 
worden bezocht treden de 3 winnaars van het GSCF op in “Ons 
Dorpshuis”. Het belooft, net als voorgaande jaren wederom een 
fantastische avond te worden. 
Aanvang 20. 00 uur. Prijs € 12.50, Vrienden € 2.50. 
Wees erbij, VOL is VOL!! 
 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent de koffieochtenden, of heeft u vervoersproblemen 
t.a.v. de koffieochtenden neem dan contact op met Martine Hopman, buurtwerker bij 
IMPULS, de welzijnsorganisatie van de gemeente  
Aa en Hunze. m.hopman@impulsaaenhunze.nl of telefonisch 0592-245 924 / 06-13 22 74 83 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
https://dorpshuisannen.us17.list-manage.com/track/click?u=a0b9972bb8b7d34f0b9219d81&id=1d6392fa07&e=88beff1332
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCjYW73qLkAhWMLFAKHShSAHgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fboerenvreugd.nl%2Fkaartavond-hornmeer-voor-boerenvreugd%2F&psig=AOvVaw1O6o5-wDXoBcCP8aklhgIY&ust=1566984489675622
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Zin in een potje Klaverjassen? 

 
 
Er is elke 14 dagen in de “Zetstee” de mogelijkheid om een kaartje te leggen. 
Op donderdag, om de week, in de even weken, is iedereen welkom vanaf 13.30 
uur. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Mountainbike Snert tocht 
  
Zondag 29-12-2019  (laatste zondag van het jaar)  
 
Vertrek 8.30 uur kantine VV Annen. 

 
 
 
 

 
 
 
“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 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 bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434) 
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Bekende Anneroel in de media, gelezen in interview Tubantia. 
Bijna eeuw Klinkhamer op Koale Kermis in Ootmarsum 
 
November 2019 Ootmarsum. 
 
„Als ik het heb over de kermis in Ootmarsum 
dan zeg ik als eerste ‘koud’, ” zegt Harry 
Klinkhamer, exploitant van het Grillcircus. Zijn 
familie is dit jaar voor de bijna honderdste 
keer present in het stadje. 
 
Ondanks het kille weer begint Ootmarsum al 
vroeg in de middag vol te lopen. In eerste 
instantie met ouders, grootouders, kinderen 
en kleinkinderen die druk gebruikmaken van 
de kermisattracties die verspreid staan over 
de stad. Het leidt tot een gezellige drukte in 
het centrum. Later in de middag komen 
steeds meer bezoekers voor de kroegen die 
daar het kermisjaar zullen uitluiden. In de 
meeste horecagelegenheden is het op dat 
moment nog rustig, maar alles is al in gereedheid gebracht om een grote hoeveelheid bezoekers te 
ontvangen. 
De Koale Kermis betekent traditiegetrouw het einde van het kermisseizoen. „Ook voor ons is het de 
laatste kermis van het seizoen”, zegt Harry Klinkhamer tussen de bedrijven door. „En dat geeft altijd iets 
speciaals aan deze kermis hier.” 
 
Harry Klinkhamer komt al van kinds af aan in Ootmarsum. „Het is zo’n honderd jaar geleden dat mijn opa 
hier voor het eerst op de kermis kwam met een cakewalk wat nu ook bekend is als een lunapark. Mijn opa 
en oma bestierden een café in een klein plaatsje bij Hoogezand-Sappemeer in Groningen. Opa was een 
innovatief man, zo  hadden ze bijvoorbeeld al een draaiorgel binnen staan waar muziek uitkwam zodat 
mensen konden dansen.” 
Ook vervaardigde zijn opa met Harry’s vader en oom een zogenoemde locomobiel. „Zeg maar een 
mobiele stoommachine, omgebouwd tot een kermisattractie. Daarmee waren ze uniek in Nederland. Het 
gevaarte was zo groot dat het met een schip vervoerd moest worden.” 
Ook Ootmarsum werd elk jaar aangedaan. „Je had toen en eigenlijk nog steeds als kermisexploitant een 
vaste route door het land, allemaal plaatsen waar je steeds naartoe ging. En als laatste kermis in de buurt 
was Ootmarsum vanzelfsprekend ook een stop.” 
De vader van Harry is vervolgens jarenlang een graag geziene gast op de Koale Kermis met z’n 
bumperspel, de ouderwetse flipperkast. „Daarmee heeft hij zeker veertig jaar bij De Kroon gestaan.” Ook 
Harry zelf maakte al jong met het leven als kermisexploitant kennis. „Ik kon ook niet veel anders, ha ha. Ik 
zag dat op kermissen ook het nodige gegeten werd en ben begonnen met een snackkraam waar we 
gegrilde producten verkochten. En dat doe ik inmiddels ook ruim vijftig jaar en het is nog steeds goede 
handel.”  
 
Dat wordt deze middag ook wel weer bewezen. In de namiddag is het een drukte van belang rond de 
wagen die een vaste plek heeft op het Kerkplein naast de botsauto’s. „Altijd lekker natuurlijk als het zo 
druk is.” Wel zijn het lange dagen voor Harry en z’n medewerkers. „Ik ga ’s nachts in Ootmarsum tot een 
uur of drie door. Dan komen de kroeggangers naar buiten en hebben ze allemaal honger. Ik kan die 
mensen toch niet met een lege maag naar huis laten gaan?” 
Het betekent wel dat Harry en een deel van z’n medewerkers overnachten in Ootmarsum. „Het zijn best 
zware dagen en ik word  ook een dagje ouder. Maar ik kan het gewoon nog niet missen dus gaan we 
gewoon door.” 
 
Breken er na het weekeinde van de Koale Kermis rustiger tijden aan voor Klinkhamer en z’n bedrijf? „Dat 
valt wel mee. Ik heb ook een cateringbedrijf en dat staat nu weer drukke tijden te wachten. Bovendien is 
er straks in december nog een grote overdekte kermis in Groningen waar we aanwezig zijn. Maar als het 
straks weer voorjaar is en het kermisseizoen begint weer,  dan ben ik er weer bij. Dat wil en kan ik toch 
niet missen. De kermis zit in mijn hart van begin af aan en dat geldt natuurlijk voor m’n hele familie.” 
 

http://www.annen-info.nl/
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Gratis schaatsen voor leden IJsvereniging Nooitgedacht in sportcentrum Kardinge te Groningen: 
 
Voor de leden is er weer de mogelijkheid om gratis te schaatsen op de kunstijsbaan van Kardinge, 
Kardingerplein1 te Groningen. Het betreft de volgende data: 
 
28 december van 17.00 uur tot 19.00 uur.   
22 februari van 16.00 uur tot 18.00 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. 
 
Jaarvergadering maandag 9 december: 
De jaarvergadering zal worden gehouden in de kantine van de IJsvereniging op maandag 9 december. De 
aanvang is om 20.00 uur.   
 
Kaarten en sjoelen vrijdag 27 december: 
Op vrijdag 27 december zal er weer de traditionele kaart- en sjoelavond worden gehouden. We zullen 
weer zorgen voor mooie vleesprijzen. Inleg € 2,00.  Dit jaar zijn we bij Café de Grutter en we starten om 
19.30 uur.  
 
 
 

 
 
Welkomstactie nieuwe inwoners 
 
Nieuwe inwoners van Annen en omgeving krijgen een warm 
welkom van Ondernemers-vereniging ANNO. De vereniging heeft 
een speciaal welkomstblik ontwikkeld, gevuld met waardebonnen, 
kortings- en visitekaartjes van de ondernemers. 
 
Nieuwe inwoner? Meld je! 
Ben je of ken je een nieuwe inwoner, die voor het eerst in Annen of 
een omliggend dorp is komen te wonen? Meld dit dan op 
welkominannen@gmail.com of bij de ondernemers. Zij zorgen 
ervoor dat nieuwe inwoners een welkomstblik ontvangen. 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:welkominannen@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.annen-info.nl%252F%253Fpage_id%253D1972%26psig%3DAOvVaw31kqcUc6ng7xWaMyRgAlCf%26ust%3D1574152714577914&psig=AOvVaw31kqcUc6ng7xWaMyRgAlCf&ust=1574152714577914
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Avond4daagse Annen 2020 
 
De datum van de Avond4daagse Annen 2020 is inmiddels bekend! Deze vindt plaats van 
dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april. Noteer alvast in je agenda! 
 
 

Opvolgers gezocht 
Daarnaast is de organisatie op zoek naar opvolgers! We vinden het na vijf 
jaar tijd om het stokje door te geven aan anderen. De Avond4daagse 2020 
wordt de laatste die we organiseren. Lijkt het je leuk om dit evenement te 
organiseren. Laat het ons dan weten. We organiseren de editie 2020 
samen met de nieuwe leden en dragen vervolgens alles netjes over.  
 

Het zou toch jammer zijn als de A4d Annen daarna stopt?! Je kunt je aanmelden via een dm op 
dit bericht of door een mail te sturen naar: a4d.annen@gmail.com.  
 
 
 
Peutergym in Annen  
 
Peutergym Annen is weer van start gegaan in de Sporthal aan de Kruisakkers in Annen. Tweemaal per 
maand zijn alle peuters tot 4 jaar uit Annen en omgeving welkom om samen met een ouder/verzorger te 
komen spelen in de sporthal, die dan voor de gelegenheid is omgetoverd tot een waar speelparadijs. 
Schommels, ringen, matten, klimtoestellen, trampolines, glijbaantjes, fietsjes, stepjes, loopauto's, hoepels, 
ballen, blokken, er is voor iedereen wel iets te doen. 
 
De peutergym begint om 10.15 uur en duurt tot 11.15 uur. Omdat de peutergym in Annen al jaren 
draaiende wordt gehouden door vrijwilligers, lukt het nog steeds om dit mogelijk te maken voor slechts 80 
eurocent per kind per ochtend. Opgave vooraf is niet nodig. Vrijwilligers die willen helpen bij het 
opbouwen zijn om kwart voor tien van harte welkom.  
 

De data voor het komende seizoen zijn:  
 
13 december                                                  
10 en 24 januari 
7 februari 
6 en 20 maart    
3 en 17 april 
15 en 29 mei (onder voorbehoud) 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:a4d.annen@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.annen-info.nl%2F%3Fp%3D3044&psig=AOvVaw0vnB9ur0wBfojPDVd6IWt-&ust=1574152481941990
https://www.rkvvtongelre.nl/gezocht
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Digital Art Factory vestigt zich aan de Julianalaan in Gieten 
 
Het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur opent de tweede vestiging van DAF. In maart van dit jaar 
kondigde het ICO aan een tweede Digital Art Factory (DAF) locatie te gaan openen in Gieten. De eerste 
locatie opende in 2016 haar deuren in Podium Zuidhaege te Assen. In Gieten gaat DAF zich aan de 
Julianalaan 8a vestigen in de dependance van het Dr. Nassau College. DAF is een speel- en maakplaats 
van en voor creatieve en/of technische jongeren van 10 tot 25 jaar. Zij ontmoeten elkaar bij DAF en 
komen werken aan hun eigen of gezamenlijke project of idee. Ze worden door een DAF coördinator 
geïnspireerd en uitgedaagd om aan de slag te gaan met alle kunstdisciplines en moderne technieken. 
Voor DAF Gieten is Ester Kroezenga aangetrokken als coördinator. Zij gaat per 1 november aan de slag 
met het inrichten van de nieuwe locatie en met het voorbereiden van de officiële opening in februari 2020. 
Hierbij betrekt ze een groep jongeren uit de gehele gemeente en van de locatie in Assen. 
 
Jongeren sluiten zich bij DAF aan door middel van een lidmaatschap. Lid worden kost €50,- voor een 
halfjaar. DAF is toegankelijk voor alle jongeren in de gehele gemeente. Samen met de DAF coördinator 
zijn DAF leden verantwoordelijk voor de inrichting van de maakplek en de projecten die er ontstaan. Naast 
het ontwikkelen en ontplooien van technische en creatieve talenten is DAF ook een plek om 
leeftijdsgenoten te ontmoeten en om jongeren te verbinden met het beroepsonderwijs en lokale partners. 
 
Digital Art Factory is een initiatief van ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, een advies-, netwerk- en 
projectorganisatie op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in Drenthe. DAF Gieten krijgt vorm 
in samenwerking met het Dr. Nassau College, de gemeente Aa en Hunze, Impuls Welzijn, de bibliotheek 
Gieten en DAF Assen. Daarnaast wordt er actief contact gezocht met andere relevante lokale partijen. 
 
Kijk op www.digitalartfactory.nl voor meer informatie.  
 
 
 

 
Leer Bridgen in 12 lessen bij de Anner Bridge Club 

 
Locatie: Café-restaurant Woodz, Bosweg 1, Anloo, 
De  cursus bestaat uit 12 achtereenvolgende woensdagavonden van 19.30 – 22.00 uur. 
Les 1: woensdagavond 22 januari 2020   
Kosten € 95,– (inclusief lesmateriaal ) 

Informatie en aanmelden: marianne2811@gmail.com/ tel. 06 29099481 of annerbc79@gmail.com 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.digitalartfactory.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.spelregels.eu%2Fbridge%2F&psig=AOvVaw3FUAXXzXTahcPsK9tJTJ4J&ust=1574791122562431
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De oudste film van Drenthe (1927) in het Drents Archief 
 
Op veler verzoek haalt het Drents Archief in Assen de oudste film van Drenthe 
weer van de plank. 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 compilatie is dit jaar 
uitgebreid met nieuw, oud, filmmateriaal. De film duurt 45 minuten en is 
vanaf  dinsdag 3 december t/m vrijdag 3 januari gratis te zien in de Digilounge van 
het Drents Archief.   

 
Eerste auto en paard en wagen 
Bij ‘Ons Belang’ aan de Rolderstraat in Assen vinden aardappeltransporten plaats met paard en wagen en 
per vrachtwagen. In Zuidoost-Drenthe poseren bewoners voor een plaggenhut en in Witteveen zijn de 
nieuwe huizen voor de arbeiders in beeld gebracht. 
De auto met het oudste kenteken van Drenthe, D1, komt voorbij rijden in Diever. Dit was de automobiel 
van Commissaris van de Koningin mr. J.T. Homan. In Zuidlaren loopt de scheper met zijn kudde en 
schepershond door het dorp. In Meppel liggen de vrachtschepen in de haven en is er drukte bij 
fietsenfabriek van de Germaan. In Coevorden verschijnen de leerlingen van verschillende opleidingen 
voor jongens en meisjes voor de camera. In Nieuw-Amsterdam zijn veenarbeiders bezig met de productie 
van turf. Een boer ploegt met twee ossen, maar de trekker heeft in 1927 ook al zijn intrede gemaakt! 
 
Gratis toegang 
Deze en andere opnames uit de hele provincie zijn van dinsdag 3 december t/m vrijdag 3 januari te zien in 
het Drents Archief in Assen. De film is tijdens openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge van 
het Drents Archief en duurt ongeveer 45 minuten. De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m 
donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur. Tijdens en rond de feestdagen gelden afwijkende 
openingstijden, kijk hiervoor op drentsarchief.nl    
 
 
 
 
Jeu-de-boules in Annen. 
 
In het Mededelingenblad van mei of juni heeft een oproep gestaan voor belangstellenden voor jeu-de-
boules om zich aan te melden via E-mail op een centraal adres. Het blijkt dat een aantal mensen, die zich 
hiervoor hebben aangemeld, hier nooit meer iets van gehoord hebben. Daarom willen wij het samen 
nogmaals proberen om een en ander van de grond te krijgen.  
Er zijn vele mogelijkheden om met elkaar te gaan jeu-de-boulen:  

▪ Dit kan recreatief,  
▪ via een Whatsappgroep waarin je spontaan mensen kunt benaderen om samen te gaan boulen.  
▪ Je het kunt ook in competitie verband doen.  
▪ Er kunnen ook vaste tijdstippen afgesproken worden om samen te gaan jeu-de-boulen  
▪ Wellicht zijn er nog andere suggesties, alles is bespreekbaar. 

 
Belangstellenden kunnen zich, bij voorkeur per mail, of 
telefonisch aanmelden bij: 
 
Hans  Brandts Buys:  hans@brandtsbuys.nl  
of 06-15261299  
 
Tienus Steenbergen: jtsteenbergen53@gmail.com  
of 06-22247840 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:hans@brandtsbuys.nl
mailto:jtsteenbergen53@gmail.com
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Naoberhulp is ook: 
 

 
- Elkaar een steuntje geven. 
- Een bezoekje brengen aan iemand die alleen is met de feestdagen. 
- Even vragen aan iemand of je boodschappen mee kan nemen. 
- Samen een potje schaken. 
- Samen een wandelingetje maken. 
- Iemand helpen met een “vervoersprobleem”. 
- In plaats van alleen koken en eten, dit een keertje samen doen. 
  
- Elkaar gewoon een handje helpen………. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Heb je de enquête Naoberhulp Annen ingevuld en ingeleverd voor 1 december?  
FIJN, BEDANKT! 
 

Vergeten? Doe het dan vandaag nog even via www.naoberhulpannen.nl   
We houden je op de hoogte van de uitkomst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.naoberhulpannen.nl/
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Bridgecursus bij de Anner Bridge Club 
 
De Anner Bridge Club geeft al enkele jaren met succes een cursus bridge voor beginners en gevorderden.  
Denkt u: dat zou ik wel willen proberen of: dat heb ik altijd al willen doen? Geef u dan op voor 
deze cursus. 

 
Bridge is een prachtig kaartspel en het verveelt nooit. Het is voor alle 
leeftijden en voor iedereen. Je kan het blijven spelen tot op hoge leeftijd. Het 
vraagt om creatief en logisch denken, om lef en om samenwerking. Het is 
een prima hersentraining, maar het is bovenal een bron van spelplezier. Het 
spel is beslist niet moeilijk om te leren. Het bridgespel kan in principe overal 
gespeeld worden. Thuis of bij een vereniging maar ook op vakantie waar 
ook ter wereld, want de spelregels zijn overal gelijk, aldus  voorzitter 
Marianne Steenbergen. De Anner Bridge Club is een gezellige vereniging 
met ruim 80 leden.  
 

Door het geven van cursussen komen er elk jaar wel enkele nieuwe leden bij. Wij proberen onze nieuwe 
leden te laten starten in een eigen competitie voor 
beginnende bridgers. Er kan elke donderdagavond gespeeld worden en eenmaal in de veertien dagen op 
dinsdagmiddag.  Heeft u al bridge-ervaring dan bent u natuurlijk ook van harte welkom op onze club en 
kan u zich opgeven of vragen om meer informatie bij marianne2811@gmail.com 
Locatie: Café-restaurant Woodz, Bosweg 1, Anloo. 
 
De  bridgelessen zijn op woensdagmiddag/ avond van 13.30 tot 16.00 uur/  van19.30 – 22.00 uur. 
Les 1: woensdagavond 22 januari 2020   
Aanmelden en informatie: marianne2811@gmail.com/ tel. 06 29099481 of annerbc79@gmail.com 
 
 

 
 
Zaterdag 21 december oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen. 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de stichting Harleydag 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. 
 

 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 

 
Overige activiteiten Harleydag Annen 
 

Vrijdag 10 januari: nieuwjaarsvisite in het Holthuys 
Voor alle 65+ers uit Annen met live muziek. Aanvang 19.30 uur.  
Entree, muziek,  drankjes en hapjes worden aangeboden door Stichting 
Harleydag Annen.  
Opgave kan tot 3 januari a.s. door een opgavebriefje in de emmer te doen bij 
de balie van het Holthuys of Uw naam en aantal personen in te spreken op 
voicemail van oud ijzer telefoonnummer 06-39377295 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:marianne2811@gmail.com
mailto:annerbc79@gmail.com
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://www.vries.nu/sport/leer-bridgen/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fgieterveen.com%2Fnieuwjaarsvisite-senioren-vereniging-oostermoer%2F&psig=AOvVaw0TDrhsHpj3_Xpg6pRLG2BN&ust=1574151838978525
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Decemberprijzenfestival 
 
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 2 t/m 24 december. Het enige wat u hoeft te doen is uw kassabon 
meenemen na uw aankoop in een van de veertien winkels.  
Heeft u twee kassabonnen van verschillende winkels (max 1 supermarkt) 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).  
Op 10, 17 en 24 december 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 € 100,-.  
De prijswinnaars ontvangen hun prijs tijdens een gezellige avond op 30 december.  
Kom in december, inkopen doen in Annen en maak kans op mooie prijzen tijdens het 
Decemberprijzenfestival. 
 
 
 
 

 
Bedankt! 
 
Onlangs kregen de leden van de EHBO vereniging afdeling Zuidlaren – Anloo 
tijdens hun vergadering een tractatie aangeboden door Commissie 
Dorpsbelangen Annen. Als waardering voor hun inzet tijdens heel veel activiteiten 
in en rondom Annen. Alle EHBO’s die zich belangeloos inzetten BEDANKT! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fehbozuidlaren&psig=AOvVaw2WMoSYvcGfI3S7nK6ccC7q&ust=1575043066915884


Pagina 17 van 20   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 

 

 

Decemberfeestje in winkelcentrum Annen 
 
 
Zaterdag 7 december wordt een gezellige winkeldag in winkelcentrum d’ Anloop in Annen. 
Het binnenste deel van het parkeerterrein wordt versierd met een draaimolen, ballonnen, een gezellige 
ondernemersstand en een heerlijk geurende wafelkraam.  

 
 
Onder de titel: “Wij wensen de inwoners van Annen en omstreken Hartverwarmende 
dagen toe”, is er voor iedereen een heerlijke versgebakken gratis wafel. De kinderen 
mogen gratis in de draaimolen.  
 
 

Alles wordt aangeboden door de ondernemersvereniging Anno. Zo willen zij de inwoners van Annen en de 
omliggende dorpen bedanken voor het feit dat ze hun inkopen in 2019 ook weer bij de lokale 
ondernemers hebben gedaan.  
 
De draaimolen en wafelkraam zullen van 11.00 uur tot 15.00 uur aanwezig zijn.  
 

 

 
 
Ondernemersvereniging Anno - Annen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.annen-info.nl%252F%253Fpage_id%253D1972%26psig%3DAOvVaw31kqcUc6ng7xWaMyRgAlCf%26ust%3D1574152714577914&psig=AOvVaw31kqcUc6ng7xWaMyRgAlCf&ust=1574152714577914
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Wil jij kampioen kerstboomwerpen 2019 worden? 
Kom dan naar de kerstfair op 14 december 

en doe mee! 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://twitter.com/kerstboomwerpen
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Kerstfair Annen 

In en om sporthal  
 

Schaatsen, snowboarden 

en rij mee in de arrenslee! 

 

Zat. 14 december 

15.30 - 19.30 uur 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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