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3 vragen aan…Kristel de Visser van De Uylenspiegel 
  
In de rubriek 3 vragen aan… krijgen ondernemers in Annen en omstreken de kans om zich voor te 
stellen. In de laatste vraag geven ze het stokje over aan de ondernemer die de maand erna in het 
Mededelingenblad zal staan. Het stokje is vorige maand door Selma Nienhuis van Logopedie 
Nienhuis aan Kristel de Visser van De Uylenspiegel.  
 

1. Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven? 
In 2018 verhuisden mijn man Frank en ik met 3 tieners, een hond, een kat en een paar kippen 
naar Eexterweg in Annen. We genieten van onze ruime tuin met oude hoogstam fruitbomen en 
bos. Veel verschillende vogels, maar ook eekhoorntjes en egels vinden er een thuis. Op deze 
prachtige plek heb ik een doorstart gemaakt met mijn praktijk De Uylenspiegel. Al 11 jaar werk ik 
als tekentherapeut en begeleid ik op creatieve wijze kinderen, jongeren en volwassen. Ik gebruik 
daarbij diverse werkvormen zoals collages, schilderen, tekenen of klei. Juist in deze tijd lopen veel 
mensen vast en is een steuntje in de rug prettig. Onderwerpen die ik bij kinderen en jongeren veel 
tegenkom zijn hooggevoeligheid, gevoelens van eenzaamheid, gepest worden/pesten, boze buien 
en buikpijn. Volwassenen komen veelal met opvoedvragen, zijn op zoek naar meer bewustwording 
of zitten al een tijdje niet lekker in hun vel. Ik houd van tekenen en schilderen. Om daarmee 
mensen op weg te kunnen helpen is fantastisch.  
 

 

Naast de creatieve begeleiding verzorg ik workshops zoals af en toe een kinderatelier of het atelier 
voor vrouwen. Speciaal voor mensen die ervan houden om creatief bezig te zijn, maar ook 
nieuwsgierig zijn naar wat hun kunstwerk hen te vertellen heeft. In de workshops staat steeds een 
werkvorm, een kunstenaar of een thema centraal. Plezier en gezellig samen zijn staat voorop.  
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2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen? 
Balans is voor mij belangrijk. Dus een lekkere mengelmoes van verschillende leeftijden maakt mijn 
werk verrassend. Wel wil ik de komende tijd de begeleiding van volwassenen en met name 
vrouwen wat gaan uitbouwen. De manier waarop vrouwen alle ballen hoog moeten houden boeit 
mij. In het voorjaar 2022 verhuis ik mijn werkplek naar onze voormalige schuur. Het belooft een 
rustige fijne plek te worden. Daar zie ik erg naar uit.  
 

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom? 
Graag geef ik de drie vragen door aan mijn nieuwe overburen en tevens nieuwe eigenaren van De 
Eexteros, Gerbrand en Mariska. Heel leuk dat er een jong gezin in de buurt is komen wonen. Ik 
ben erg benieuwd wat hun plannen zijn met hun bed en breakfast De Eexteros. Een prachtige plek 
op de grens van Annen en Eext. 
 
 

 
 

 

Huiskamer Annen 
Om de week is er een bijeenkomst van de huiskamer in Ons 
Dorpshuis in Annen. Deze huiskamer is een gezellige 
ontmoetingsplek voor iedereen! Je kunt hier maandagochtend (in de 
even weken) tussen 10.00-11.30 uur terecht voor een kopje 
koffie/thee. De kosten bedragen € 1,50 per kopje koffie/thee. 
 
In de maand december ben je van harte welkom op maandag 13 december (kan wijzigen als de 
maatregelen rond corona dit niet toelaten). Deze maandag willen we je graag uitnodigen om een 
kerststukje te komen maken. Zou je zelf een bakje/ mandje/ potje en een snoeischaar/mesje mee 
willen nemen? 
 
Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen! 
 
Speciale koffieochtend op 15 november in Ons Dorpshuis 
Gewoonlijk is er iedere 14 dagen een koffieochtend/ huiskamer in Ons Dorpshuis. Doordat in de 
afgelopen corona-periode voor veel mensen het contact weggevallen of gebrekkig was, heeft 
Impuls de subsidie Frisse Start, die mede mogelijk gemaakt is door de provincie Drenthe, 
aangevraagd en ontvangen om juist voor deze (ouderen)groep wat extra’s te doen. In de 
Sportsbar werd daarom naast de koffie en thee een heerlijke lunch geserveerd met soep en 
broodjes, die tijdens de vele gesprekken genuttigd zijn. 
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Inloopspreekuur mantelzorg/ buurtwerk Impuls 
Iedere tweede dinsdag van de maand is Impuls aanwezig in Ons Dorpshuis met een 
inloopspreekuur van 10.00 - 11.00 uur. Op dinsdag 14 december zijn Carin de Jonge (consulent 
mantelzorg) en Jeannet Darwinkel (buurtwerker) aanwezig voor vragen/ behoeftes op het gebied 
van mantelzorg en de leefbaarheid in en om Annen. Je kunt geheel vrijblijvend binnenwandelen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activiteiten december in ‘Ons Dorpshuis’ 
 
Helaas moeten we, vanwege de hernieuwde corona-maatregelen, mededelen dat alle geplande 
activiteiten in het dorpshuis in de maand december niet door zullen gaan. 
 
Onder voorbehoud ziet de agenda voor IMPULS er als volgt uit: 
 
Maandag 13 december 
Er wordt een kerststukje gemaakt. Gelieve zelf een bakje/mandje/potje en snoeischaar mee te 
nemen. 
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur. 
 
Dinsdag 14 december 
Inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. 
 
 

Streektaolstried 
 
As corona niet weer roet in het eten gooit, kan in het neie jaor 2022 
weer streden worden um de Streektaolstried in ‘De Spil’ in 
Gasselternijveen.  
 
Op vrijdag 21 jannewaori hoop we met veul inwoners van oonze gemeente der een gezellige 
bijeenkomst van te maoken. Der kunt zuch 30 teams opgeven um dizze Drèentse pubquiz in 
Nieveen te speulen. Dat bint veer groepen meer as in 2019 in Raol, waor de eerste stried holden 
is. De wedstried wordt opnei organiseerd deur de Streektaolvrijwilligers van het Huus van de Taol 
in Aa en Hunze. De ‘spreekstalmeester’ is, net as de eerste maol, de old-Huusdirecteur Jan Germs 
oet Gasselt.  
 
Alle groepen die twee jaor leden metdaon hebt, kregen onlangs een mail van de 
Streektaolambassadeur Jan Hartlief. Hierin weurden ze waarm maokt um volgend jaor weer deel 
te nimmen an de streektaolstried. Dit betekent niet dat aandere (vrienden)groepen, clubs of 
verenigings heur niet kunt anmelden. Iedereen kan metdoon! 
 
De eerste 30 opgaoves die binnenkomt vanaof dunderdag 25 november 2021 noteer we as 
deelnimmer. ‘Wie het eerst komp, het eerst maolt’. Een team telt minimaol vier en maximaol vief 
personen.  
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Wi’j metdoon? Meld je dan an bij: jghartlief@ziggo.nl of 06-46 32 59 05 of roelie@pattyjoris.nl 0592 
26 40 01. De Streektaolstried begunt 21 jannewaori um 20.00 uur, inloop vanof 19.30 uur.   
 
We rekent der netuurlijk op dat de winnaors van 2019 ‘De Broekstreek’ van de partij bint. Zij wordt 
nog een maol oetdaogd de stried an te binden met de aandere teams. De vrijwilligers van het Huus 
van de Taol in Aa en Hunze rekent derop daw met mekaor weer een mooie stried gaot strieden! 
 
 

Nieuws van de Anner Bridge Club  
 

Met veel spelplezier zijn we het bridge seizoen begonnen op onze 
nieuwe locatie in het Brinkhotel in Zuidlaren. Ook de 
beginnerscursus ging weer van start. Door de nieuwe Corona 
maatregelen ligt alles helaas weer stil. We hopen op betere tijden 
en zijn nog steeds van plan om in het voorjaar te starten met een 
nieuwe beginnerscursus. Heb je belangstelling?  
 
Neem contact op met onze voorzitter Marianne Steenbergen voor 
verdere informatie via marianne2811@gmail.com. Of kijk eens op 
onze website: www.annerbc.nl.  

 
 

The Bucket stopt ermee 
De Round – en Square Dance Club The Bucket stopt ermee. Na deze lange tijd van corona komen 
er niet genoeg mensen terug en is het besluit genomen om met de club te stoppen na ruim 40 jaar. 
 
 

 
Geen Oud en Nieuw feest dit jaar 
 
In verband met de huidige situatie en ontwikkelingen rondom COVID-19, moeten wij jullie helaas 
mededelen dat er dit jaar geen Oud en Nieuw feest zal plaats vinden. Het is ontzettend jammer en 
wij hopen volgend jaar weer als vanouds een feest te kunnen organiseren. 
 
 

Vrouwen van Nu Annen 
 
Helaas kon vanwege de aanscherping van de corona maatregelen onze afdelingsavond in 
november niet doorgaan. We weten op dit moment nog niet of de kerstavond voor de leden door 
kan gaan.  
 
 

29 december: MTB toertocht 
 
Na de teleurstelling van de afgelaste editie in 2020 door Covid zijn we blij dat editie 2021 doorgaat! 
Voor de 6e maal organiseert TFC Bultenbroezers i.s.m. VV Annen en Bikeshop Annen, een 
mountainbike toertocht. Vertrekpunt is de voetbalkantine van VV Annen. De uitgezette tocht vindt 
plaats rondom Annen. Starten kan tussen 08:30 en 10.00 uur. 

mailto:jghartlief@ziggo.nl
mailto:roelie@pattyjoris.nl
mailto:marianne2811@gmail.com
http://www.annerbc.nl/
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Inschrijven 
Je kunt je inschrijven voor 30 km of 50 km. Inschrijfgeld bedraagt € 5. Kinderen onder de 16 jaar, 
onder begeleiding van volwassene, zijn gratis. Voorinschrijving is via de site van de NTFU ook 
mogelijk. Om vooraf in te schrijven klik hier. 
https://www.fietssport.nl/inschrijven/51229?fbclid=IwAR01GeGHt05H7oa8wfgm81c6_TRJ0Kr8Fzj_
l1b_IzKorY7-93X5RKvtaco 
 
 

 
 
 
 
 

Toen en nu: café Woldhoek 
 
De Historische Vereniging Annen plaatst regelmatig foto’s op hun Facebookpagina van plekken in 
Annen vroeger en nu. In overleg met de vereniging nemen we deze beelden ook over in het 
Mededelingenblad, zodat nog meer mensen deze beelden kunnen zien. Deze maand in Toen en 
nu: Café Woldhoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging Annen  
 
 

Annen Toen op zoek naar verhalen over 50 jaar Sport- en Spelweek 
  
Voor het maartnummer van Annen Toen is de redactie van de Historische Vereniging Annen op 
zoek naar de mooiste verhalen en anekdotes over de Sport- en Spelweek. De feestweek bestaat 
50 jaar. Alle reden om terug te blikken op het ontstaan van de Sport- en Spelweek, in gesprek te 
gaan met de gangmakers en de creatievelingen. Deze speciale uitgave van Annen Toen kan niet 
zonder de inbreng van oud én jong.  
 
De redactie is benieuwd naar jouw verhaal of herinnering in maximaal 150 woorden. Mail de tekst 
naar redactie@annentoen.nl t.a.v. Sport en Spel en wie weet krijgt jouw verhaal een mooi plaatsje 
in deze niet te missen uitgave van Annen Toen! 

https://www.fietssport.nl/inschrijven/51229?fbclid=IwAR01GeGHt05H7oa8wfgm81c6_TRJ0Kr8Fzj_l1b_IzKorY7-93X5RKvtaco
https://www.fietssport.nl/inschrijven/51229?fbclid=IwAR01GeGHt05H7oa8wfgm81c6_TRJ0Kr8Fzj_l1b_IzKorY7-93X5RKvtaco
mailto:redactie@annentoen.nl
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Matineeconcert Mendelssohnliederen 11 december Magnuskerk Anloo 
 
Op zaterdag 11 december om 15.00 uur voert een 
gelegenheidsensemble van negen zangers en zangeressen de 
stukken uit die het de afgelopen maanden onder leiding van dirigent 
Inge Roelands in het Mendelssohnproject heeft ingestudeerd. Het 
gaat om zowel wereldlijke als geestelijke muziek. Onder de titel ‘Vom 
Sommer, Winter und Weihnachten’ worden romantische 
toonzettingen van gedichten gezongen, waarin natuurbeleving, liefde 
en weemoedig verlangen met kenmerkende dynamiek centraal staan. 
De twee psalmen en het motet zijn juist heel ingetogen getoonzet. 
Inge Roelands dirigeert diverse koren in Groningen en Drenthe. Haar 
projectkoren zijn gericht op het in kleiner ensemble zingen zodat in 
een relatief korte periode kan worden toegewerkt naar een concert. 
De toegang bedraagt €7,50 inclusief drankje en hapje na afloop, 
contant te voldoen (geen pinautomaat). Coronacheck en legitimatie 
verplicht. Meer informatie: info@ingeroelands.nl.  
 
 

Bespaar op energie én bespaar geld 
De lasten voor energie worden steeds hoger. Door minder energie te gebruiken, kun je dus flink 
wat geld besparen. Wil je een lagere energierekening en meer comfort in huis? Meld je dan aan 
voor een gratis energiescan van de EnergieCoach. 
 

 
 
Hoe werkt het project? 
Je meldt je aan voor een gratis energiescan door een mail te sturen naar 
energiecoach@aaenhunze.nl. Vermeld daarin je naam, adres en telefoonnummer. De 
EnergieCoach maakt dan een afspraak om bij je thuis langs te komen voor een advies op maat. 
Een online afspraak is ook mogelijk. Zowel huurders als woningeigenaren kunnen zich opgeven. 

mailto:info@ingeroelands.nl
mailto:energiecoach@aaenhunze.nl
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De EnergieCoach brengt samen met jou energiebesparende maatregelen in kaart waar je zelf mee 
aan de slag kunt. 
 
Tips 
De EnergieCoach neemt een uitgebreide checklist met je door met maar liefst 63 tips om energie 
te besparen. Op de checklist staat hoeveel euro’s je per maatregel bespaart. Opgeteld kan dit 
oplopen tot honderden euro’s per jaar. Goed voor je portemonnee en ook nog eens goed voor het 
klimaat! 
 
Wie zijn de EnergieCoaches? 
De EnergieCoaches zijn vrijwilligers die informatie geven zonder commercieel oogmerk. Zij wonen 
in de gemeente Aa en Hunze en willen graag andere inwoners bijstaan met energiebesparende 
maatregelen. De EnergieCoaches hebben een uitgebreide training gevolgd. 
 
Hoe doe je mee? 
Wil je gratis advies van de EnergieCoach? Meld je dan aan via energiecoach@aaenhunze.nl  
 
Kijk voor meer informatie op www.energiecoachaaenhunze.nl.  
 
EnergieCoach Aa en Hunze is een initiatief van de gemeente Aa en Hunze en wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Drents Energieloket. 
 
 

Keerpunt Klassiek 
Op zondag 12 december vindt Keerpunt Klassiek plaats. In de reeks Keerpunt Klassiek wordt het 
derde concert verzorgd door een strijktrio: 
Anna Britala, viool, Celia Hernández Doval, altviool en Teodora Nedyalkova, cello. Zij spelen: 
Beethoven(1770-1827),  strijktrio in Es, opus 3en Dohnanyi (1877-1960),  Serenade in C, opus 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodora Nedyalkova   

 
Waar:   Cafe 't Keerpunt, Oostermoer 1, Spijkerboor.  
Wanneer:  12 december 2021, aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur. 
Toegangsprijs: €15,00 inclusief een kopje koffie of thee. 
Reserveren:  moor@spijkerboor.nl. 
 
Mondkapje en QR-code meenemen. 
(Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.) 

  

mailto:energiecoach@aaenhunze.nl
http://www.energiecoachaaenhunze.nl/
mailto:moor@spijkerboor.nl
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YOLEO 
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te 
maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. 
Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Je leest het boek terwijl je ook wordt voorgelezen. Een soort 
karaoke lezen dus! Yoleo is gratis voor jeugdleden van de bibliotheek. Probeer het thuis! 
https://www.bibliotheekannen.nl/lezen-en-voorlezen/yoleo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitaal Café 
Vanwege de laatste coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om aan tafel te zitten in het 
Digitaal Café in Annen. Je kunt wel langskomen als je een vraag hebt. Wij noteren de vraag en het 
telefoonnummer. Een medewerker belt je dan op een later moment terug. 
 
Boekstart voorleesuurtje 
Vanwege de laatste coronamaatregelen kunnen de Boekstart voorleesuurtjes voorlopig helaas niet 
doorgaan. 
 
De bibliotheek wenst iedereen hele fijne feestdagen, en alle goeds voor 2022! 
 
 
 

Commissie Dorpsbelangen 

 
 

De kalender van Annen samen actueel houden 
Wil je dat een activiteit op de kalender op de website en in het Mededelingenblad komt te staan, 
stuur je informatie dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl.  
 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/.  
 
 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een gratis boek over Annen! 
Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 

ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje sturen 

naar: info@annen-info.nl.  

mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/

