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Jaargang 10           februari 2019 
 

 
 
 
Zaterdag 9 februari 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 Geel 
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 
 
 
Openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen 13 maart. 

 
Hierbij nodigen we jullie uit voor de openbare jaarvergadering van Commissie 
Dorpsbelangen op woensdag 13 maart. 
Tijdens deze vergadering zullen we kort terugblikken op 2018 en willen we samen 
met jullie vooruitkijken naar 2019.  
We gaan graag in gesprek met jullie over actuele onderwerpen in Annen. 

Hierna is er ruimschoots de tijd om, onder het genot van een drankje, elkaar wat beter te leren kennen. 
We hopen jullie te zien op woensdag 13 maart om 20.00 uur  in “Ons Dorpshuis”. 
 
 
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 
 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.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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Anneroelen,  
 
Heb je het afgelopen jaar wel eens Steenuilen of Kerkuilen gehoord of gezien in Annen? 
Weet je ook echt waar ze zitten in Annen?  
Ben je geïnteresseerd in uilen? Dan is onderstaande speciaal voor jou bedoeld! 
 
 
Anner oelen gezocht! 
 

Annen is het Uilendorp, zo zeggen de inwoners. Ze noemen zichzelf graag bij 
hun oude bijnaam  
“Anner Oelen”. De uil staat fier in de dorpsvlag en dient als logo in allerlei 
media die er in dit van activiteiten bruisende dorp bestaan. Heel veel inwoners 
hebben bijvoorbeeld ook stenen uilen in hun tuinen en in hun huizen staan.  
 
Waarom dan nóg meer 'oelen' gezocht? 
Omdat we het nu even hebben over échte uilen. Want die zijn er namelijk 
nauwelijks in Annen! 

En wat zou er mooier zijn dan dat er in Annen ook eens flink wat echte uilen zouden zitten? 
Er zijn drie uilen-soorten, die zich best wel bij de mensen willen ophouden, al moet er dan wel een echt 
geschikte leefomgeving aangeboden worden. Het gaat hierbij om de Steenuil, de Kerkuil en de Ransuil. In 
vroegere tijden van meer kleinschaligheid in de agrarische sector waren er overal in de dorpen veel meer 
van deze boeiende vogels. Maar in een dorp als Annen is er inmiddels helaas weinig geschikte biotoop 
meer over. 
 
Kerkuilen broeden en wonen in (boeren)schuren, Steenuilen in holen van bijvoorbeeld oude fruitbomen of 
wilgen en Ransuilen zoeken oude (kraaien)nesten. De twee eerste soorten maken graag gebruik van 
grote nestkasten, die buiten in bomen, dan wel binnen in schuren kunnen worden geplaatst. Beide soorten 
zoeken graag gebiedjes met wat rommelige hoekjes, oude schuurtjes, houtwallen, oude fruitbomen, 
mestbulten en beesten in hun buurt. Daar zitten namelijk vaak ook wat meer muizen, hun hoofdvoedsel. 
Dus nestkasten aanbieden en het verbeteren van de door deze  uilen geliefde leefomgeving horen dan 
ook bij de maatregelen die zouden kunnen worden genomen. De Ransuil is door zijn leefwijze niet zo 
direct door de mens te ondersteunen. Zij zitten vooral in de winter, vaak met meerdere exemplaren 
samen, in tuinen met bomen met dichte takken, zoals coniferen of sparren, op hun roestplekken zoals dat 
heet. Ze broeden zelden in dorpen. 
 
In de gemeente Aa en Hunze is een concreet initiatief ontstaan om te stimuleren dat er weer meer 
Steenuilen zouden komen en de Kerkuilen kunnen daar dan wellicht van meeprofiteren. Bij de eerste 
dorpen waaraan hierbij door de gemeente, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer 
Drenthe werd gedacht werd Annen niet genoemd.  
 
Commissie Dorpsbelangen (CD) Annen vindt dat hier hun “Oelendorp” natuurlijk toch wel bij hoort!  
En daarvoor zijn de eerste stappen nu gezet. Een klein groepje betrokkenen is gestart met uitzoeken van 
wat er gedaan kan worden. Een vertegenwoordiger van de CD, een vogeldeskundige en al een eerste 
vrijwilliger uit Annen hebben overlegd met Steenuil-deskundigen uit Rolde en Gieterveen.  
 
De eerste wensen zijn nu: uitvinden hoeveel of hoe weinig uilen er werkelijk in Annen zitten.  
Voor zover nu bekend zijn er in heel Annen alleen twee paar Kerkuilen. En we zijn op zoek naar 
vrijwilligers die mee zouden willen werken aan de klussen die er gaan komen. Zoals opsporen van uilen, 
nestkasten plaatsen, controleren en schoonhouden, mee tellen en ringen van uilen, etc.  
 
Daarom doet de initiatiefgroep bij deze een oproep aan natuurliefhebbers/Anneroelen 
als je: 
1. Het afgelopen jaar wel eens Steenuilen of Kerkuilen hebt gehoord of gezien, 
dan wel ze ook echt weet te zitten in Annen. 
2. Mee wilt werken aan de Actie “leve de oelen in Annen”. 
 
Stuur voor 1 maart een berichtje naar CD lid Annemiek Visser via info@annen-info.nl  
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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                                                              Foto “Staatsbosbeheer” 
 
 
Evertsbos wordt vanaf begin februari  uitgedund 
 

Staatsbosbeheer start binnenkort met werkzaamheden in het Evertsbos, tussen Anloo 
en Eext. Verspreid door het bos, aan de westkant van de provinciale weg N34, vinden 
de werkzaamheden plaats. Het zagen gebeurt door oogstmachines en neemt een 
aantal weken in beslag. Plaatselijk kunnen paden door de werkzaamheden minder 
goed begaanbaar zijn.  
 

 
Duurzaam bosbeheer 
De houtoogst in het Evertsbos vindt plaats door uitdunnen en verjonging. Bij dunning worden er bomen 
weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden iets 
grotere plekken open gemaakt.  Meestal valt er daarna voldoende zaad op de bodem zodat er spontaan 
jonge boompjes ontkiemen, natuurlijke verjonging. Eens in de vier jaar wordt in een deel van het 
Evertsbos hout geoogst. Het hout, ongeveer driekwart naaldhout, gaat weg als zaaghout, vezelhout of 
voor de papierindustrie. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer. 
 
Werkzaamheden worden zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd 
Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van flora en 
fauna, onderhoud van paden en routes, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt 
steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of 
strepen), het zogenaamde blessen. Gebleste bomen worden geveld met een oogstmachine, een 
‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine werkt heel nauwkeurig. Hij velt en onttakt de bomen 
en zaagt de stammen in de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van 
transport naar de zagerijen.  
 
De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het 
werkverkeer, afhankelijk van de weersomstandigheden. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het 
herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.  
 
Zorgvuldig vakmanschap 
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor mens, plant en dier en houdt rekening met archeologische 
waarden in de bodem. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er 
bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die 
er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van 
de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van 
Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd. 
  

http://www.annen-info.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  
 
De activiteiten die in de maand februari plaatsvinden op een rij: 
 
 
 

   
Zaterdag 9 februari: Film De Wildernis in Drenthe 
Een prachtige film gemaakt door Henk en Janetta, waarin een 
aaneenschakeling van Drents natuurschoon is te zien. 
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 5.00 Vrienden € 2.50 

 

 
Maandag 11 februari IMPULS met Repaircafé. 
In samenwerking met IMPULS is er iedere tweede maandag van de 
maand in “Ons Dorpshuis” het Repaircafé.  
Is er iets stuk, kom naar het Repaircafé en wie weet krijgt uw 
gebruiksvoorwerp een tweede leven.  
De komende maand is hiervoor gelegenheid op maandag 11 februari. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

 

 
Dinsdag 12 februari: Inloopspreekuur IMPULS 
Voor al uw vragen m.b.t. mantelzorg en leefbaarheid. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 

 

 
Zaterdag 23 februari: Kaart-en sjoelavond 
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
Kosten deelname € 2.50 
 

 

 
Maandag 25 februari: Sociale Huiskamer PLUS 
Met gastspreker of gespreksonderwerp. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent 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 0592-245924. 
 
 
 
Bloedprikken door CERTE in “Ons Dorpshuis”. 

 
Met ingang van donderdag 7 februari a.s. vindt er een kleine wijziging plaats met 
betrekking tot het bloedprikken door CERTE.  
Om 8.15 uur opent een medewerk(st)er van Certe de deur. 
Om 8.30 uur vangt het bloed prikken aan. 
Zaal 4 is als  wachtruimte  ingericht, terwijl er in zaal 1 wordt geprikt. 
  

http://www.annen-info.nl/
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Hartveilig Annen (Burgerhulpverlening) 
6 minuten… 
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe 
groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak 
lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke 
minuten de eerste hulp op. 
 
Jouw taak als burgerhulpverlener 
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand 
gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtstbij het slachtoffer zijn automatisch een 
alarmoproep. Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en je 
start de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. Je reanimeert net zo 
lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je overnemen. 
 
Hoe word ik gealarmeerd? 
Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die 
zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Als 
vrijwilliger ontvang jij een bericht op je telefoon, per app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks naar het 
slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan. 
 
Wie kan burgerhulpverlener worden? 
Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij www.HartslagNu.nl  aanmelden. Jij en ik. Jong en oud. Hoe 
meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter. Wanneer je wordt geregistreerd als hulpverlener 
bij HartslagNu, dan heb je een erkende reanimatietraining gevolgd en zorg ervoor je dat je ieder jaar een 
opfriscursus volgt. 
 
Hulp verlenen wanneer jij wilt 
Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat je niet je plek acuut kan verlaten. En, weet je op 
voorhand dat je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan kun je dit ook aangeven. Dit kan je in je profiel in de 
app of op Mijn HartslagNu instellen. Zo heb je altijd zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen wordt of 
naar een reanimatie gaat. 
 
Meld je aan 
Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan reanimeren. Daarnaast moet je ook willen reanimeren 
als dat nodig is. Ben je al professioneel hulpverlener? Ook dan is je registratie van harte welkom! Wil je 
graag leren reanimeren stuur dan een email naar: burgerhulpverlening@live.nl We geven regelmatig 
nieuwe trainingen in Annen. 
 
Samen kunnen we levens redden, 
 
Hartveilige groet, 
 
Vincent, Siera, Jaco en Rene 
Hartveilig Annen 

http://www.annen-info.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
mailto:burgerhulpverlening@live.nl
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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 
 
 
 
Klaverjassen in “de Zetstee”. 
 

Om de 14 dagen, op de donderdag, is er klaverjassen in de Zetstee.(ipv de Sportsbar) 
Donderdag in de oneven weken,  aanvang; 13.30 uur. 
Iedereen die een kaartje wil leggen, is welkom! 
 
Voor informatie Wilma Weggers, 0592272714. 
 
 

 
 
Anner Bridge Club. 

 
Wist u dat er elke donderdagavond en één keer in de 14 dagen op 
dinsdagmiddag gebridged kan worden? De Anner Bridge Club speelt van 
september tot en met april  drie competities. U bent van harte welkom om 
vrijblijvend een avond mee te spelen. 
Er worden elk jaar een aantal open bridgedrives georganiseerd, waar dus ook 
niet-leden van harte welkom zijn:7 april: Lentedrive 26 mei: Aspergedrive 
 

Voor informatie: annerbc79@gmail.com  of  Marianne Steenbergen 06-29099481 
 
 
 
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 16 februari van 19:00 uur tot 21:00 uur is er voor leden gratis 
schaatsen. 
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/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
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Twee nieuwe Anneroelen stellen zich voor en doen een oproep. 

 
Hallo Anner Oelen!  
 
Ik ben Sebastiaan en ik woon sinds enkele maanden met mijn 
vriendin Margriet in Annen, en ik vind het fantastisch. Margriet is 
docent biologie op NHL Stenden en ik hou me bezig met 
elektrische autoleasing. We zijn naar Annen verhuist vanwege de 
mooie groene omgeving.  
 
In dit mooie groene dorp ontbreekt nog één ding: 
openbare laadpalen voor elektrische auto's.  
Wellicht dat meer mensen in het dorp hier tegen aan 
lopen, en we gezamenlijk kunnen zoeken naar een 
oplossing voor dit probleem.  
 

Als je hier ideeën over hebt, of graag een keer gezellig op de koffie wil komen, kan je contact met me 
opnemen via srodenboog@gmail.com.  
 
Sebastiaan en Margriet ontvangen binnenkort van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. 
 
 
 
 

 
 
 
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: 6 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:srodenboog@gmail.com
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Verkoop tweedehands boeken vanaf 8 januari  
Vanaf dinsdag 8 januari is er weer boekenverkoop in de Bibliotheek. Voor een zacht prijsje kunt u uw 
boekencollectie aanvullen!  
Eén boek: €1,00 
Zes boeken: €5,00 
 
Computercursussen in het voorjaar: 
In het voorjaar starten er weer diverse computercursussen en workshops. Datum, tijdstip en eventuele 
kosten worden hier vermeld, in de Schakel en op de website van de Bibliotheek. 
https://www.bibliotheekannen.nl/  
Wat bieden wij aan? 
 
Klik & Tik: computercursus voor beginners  
Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt steeds 
belangrijker in het dagelijks leven.  
Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken 
regelen, dat gaat tegenwoordig allemaal via internet.  
 
De Bibliotheek helpt door middel van de cursus Klik & Tik. Deze cursus leert mensen beter gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites zoeken, e-mailen en hoe je 
bestanden kunt downloaden.  
Je kunt Klik & Tik ook op de computer thuis oefenen. Via filmpjes bekijk je de uitleg en daarna kun je aan 
de slag met praktische oefeningen. Heb je thuis geen computer, dan kun je tijdens openingsuren oefenen 
op een computer van de Bibliotheek. Deelname aan de cursus is gratis. 
 
Klik & Tik bestaat uit drie delen: 
• De basis (over typen, klikken en websites bekijken) 
• Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers) 
• Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs 
 
Cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD 
In de cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD leer je digitale (overheids)diensten gebruiken, o.a. van 
de gemeente, mijn overheid en de Belastingdienst.  
De cursus bestaat uit modules, bijvoorbeeld over: 
• een DigiD aanvragen en gebruiken  
• informatie zoeken en vinden op websites van de overheid 
• een toeslag aanvragen 
• een afspraak maken via een website 
• je persoonlijke omgeving gebruiken van overheidsorganisatie, zoals Mijn toeslagen, werk.nl en 
MijnOverheid. 
Deelname aan deze cursus is gratis voor inwoners van Aa en Hunze. 
 
Workshop iPad 
Heeft u onlangs een iPad aangeschaft, of 
bent u nog niet bedreven in de bediening 
daarvan? 
Dan kan deze workshop u wellicht verder 
helpen. De workshop bestaat uit vier lessen. 
Aan de hand van praktijkopdrachten leert u 
omgaan met uw iPad, werken met apps, 
internetten en e-mailen.  
De workshop is laagdrempelig, er is geen 
voorkennis vereist en u werkt met uw eigen 
iPad. 
 
Data en tijdstippen voor deze cursussen zijn 
binnenkort bekend.  
 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekannen.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 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 – 16.30 uur 
 
 
 
Donateursconcert van d'Anner Zangoelen. 
 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart  is er weer het Donateursconcert van d'Anner Zangoelen in het 
Dorpshuis. De zaal gaat open om 19.15 uur. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn 
voortijds te halen op de donderdagen 21 en 28 februari tussen 18.45 uur en 19.30 uur. Voor 
donateurs zijn deze gratis, anders kosten ze 7,50 euro. 

 

 
 
 
 
 

 
19 februari Jaarvergadering Vrouwen van Nu. 
 
In ons Dorpshuis 19.45 uur en na afloop een lezing van de Brandweer. 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annerzangoelen.nl/?attachment_id=773
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7xJrlxbHfAhWOblAKHaeJD1AQjRx6BAgBEAU&url=https://vrouwenvannu.nl/annen&psig=AOvVaw2zd3EWW4poqS7dx1dNiJJT&ust=1545503079952370
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEt7Tqvf_fAhVHmbQKHSnyBT0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/vrolijke-noot-mdf-18x30cm/9200000097053507/&psig=AOvVaw2lcUbU36FqrJ9ufLXGXBdm&ust=1548181005356301
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEqaWfiYfgAhXGyKQKHTyIBLIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.nl/verjaardagskaarten/kaart/brandweer&psig=AOvVaw0GKkrQfl8cFhpeKYfCjGVf&ust=1548441764858409
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Historische Vereniging 27 februari Algemene ledenvergadering en lezing. 
 
Op 27 februari is de algemene ledenvergadering met aansluitend een lezing in Ons Dorpshuis. 
Aanvang: 19.30 uur, om ongeveer 20.00 uur begint de lezing. 
 
Moord op dominee Ledeboer. 
De Historische vereniging nodigt u ook uit om direct na de ledenvergadering de lezing bij te wonen door 
de dames Anja Schuring en Trude Evers, over het onderwerp Moord op dominee Ledeboer 1780. 
Op 14 september 1780 wordt bij Schuilingsoord Johannes Ledeboer vermoord. De dader is Anton Link en 
hij wordt nog diezelfde dag gevangen genomen. Beide mannen zijn afkomstig uit Groningen, Ledeboer 
pas afgestudeerd als dominee, Link gedeserteerd uit het leger. Na een uitgebreid onderzoek wordt Link 
uiteindelijk schuldig verklaard en wacht hem een verschrikkelijke straf: “ter gruwelyker afschrik van andere 
boosdoenderen” wordt hij levend geradbraakt. 
Hoe ging justitie toentertijd te werk? Wat was bijvoorbeeld de rol van de schulte, de pander, de 
landschrijver, de drost en wie waren er nog meer bij deze zaak betrokken? Aan de hand van eigentijds 
kaartmateriaal, getuigenverklaringen van toevallige voorbijgangers, tekeningen, de rekening van de 
timmerman en de smid die het schavot timmerden en nog veel meer doen Trude Evers en Anja Schuring 
de toedracht uit de doeken. 
 
Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden. 
Niet-leden zijn ook van harte welkom. 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
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16 maart NL Doet Dierenparkje. 
 

 
 
 
Op zaterdag 16 maart doet het Dierenparkje mee met NL Doet. Vrijwilligers kunnen mee helpen vanaf 
9.00 uur bij het Dierenparkje achter het Holthuys. Alle hulp is welkom. Meer info: http://www.dpannen.nl  
 
 
 
 

 
Live beelden kijken van uilen in Nederland! 
Ga naar https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Het Drents Landschap organiseert veel activiteiten bijvoorbeeld: 
 
 
Zondag 3 februari 10.00-15.00 uur Bos, Hondsrug en hunebedden 
Lange wandeling van ca. 15 km waarbij de gids onderweg vertelt over het landschap en de hunebedden 
die u onderweg tegenkomt. 
 
Woensdag 20 februari 14.00 uur Bevers in de Hunze 
Met gids op zoek naar beversporen, onderweg wordt er veel vertelt over deze vriendelijke vegetariërs.  
 
Donderdag 21 & 28 februari 20.00 uur & zaterdag 23 februari 09.30 uur Cursus Boerenerven 
Leerzame cursus over de inrichting en onderhoud van een Drents boeren erf door de werkgroep 
Boerenerven Drenthe.  
 
Zondag 24 februari 13.30-16.30 uur Tusschenwater arrangement 
Wandel mee en leer Tusschenwater in het Hunzedal kennen. Afsluitend is er een consumptie in café ’t 
Keerpunt in Spijkerboor. 
 
Meer info: www.drentslandschap.nl 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dpannen.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
http://www.drentslandschap.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIr72SnZbgAhXGyKQKHU4yBrQQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fl1.nl%2Fjan-konings-over-diefstal-van-jonge-uilen-in-limburgs-land-13932%3Fpagina%3D10%26psig%3DAOvVaw13A6CSqeBoDNRER6UvB0em%26ust%3D1548962450728049&psig=AOvVaw13A6CSqeBoDNRER6UvB0em&ust=1548962450728049
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Onontdekte schat van filmmaker Wim Hiddingh voor het eerst te zien in Drents Archief 
Unieke filmbeelden tonen het o zo herkenbare Drentse platteland 
 

In het Drents Archief in Assen is van 1 t/m 28 februari een filmcompilatie te 
zien over het leven op het Drentse platteland in de zeventiger jaren. De nog 
nooit eerder vertoonde beelden zijn geschoten door onderwijzer en filmmaker 
Wim Hiddingh uit Gasselte, die na zijn overlijden een schat aan films heeft 
nagelaten. De gratis themafilm geeft een schitterend inkijkje in het Drenthe 
van de jaren zeventig. Beelden van het werken op de boerderij, naoberschap 
in de dorpen, gebruiken in die tijd en het modebeeld komen aan bod. De 
zwartwit én kleurenbeelden tonen het ‘normale’ leven in een Drents dorp en 
zullen daarom voor velen een feest der herkenning zijn. De film duurt circa 
veertig minuten en is tijdens openingstijden gratis te zien in het Drents 
Archief.   
 

Het archief is geopend van dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en vrijdag 10.00 – 13.00 uur.  
 
Op een zonnige dag in april trekt een boer de weide in met zijn kunstmeststrooier, voortgetrokken door 
een Belgisch trekpaard. Hoewel de landbouw steeds verder mechaniseert, worden de koeien in veel 
gevallen nog met de hand gemolken en het graan persoonlijk gekeurd en geroken. Iedereen draagt zijn 
steentje bij op de boerderij, zelfs pa steekt in zijn zondagse pak de handen nog uit de mouwen.  
 
Paardenkeuring en neutiepikken 
Naoberschap zien we ook nadrukkelijk terug in de film. De buurvrouw helpt met het lappen van de ramen 
terwijl de buurman zijn houten ladder uitleent om de dakgoot te repareren. In de moestuinen wordt hard 
gewerkt om de sperziebonen en worteltjes op tijd te kunnen oogsten. Ook de gebruiken en tradities in het 
dorpse leven komen aan bod. We zien het hele dorp uitlopen voor de jaarlijkse paardenkeuring, en tijdens 
Pasen wordt er strijd geleverd op de zorgvuldig uitgetekende neutiepik-baan, terwijl de schooljeugd de 
verstopte paaseieren helpt zoeken.  
 
In de zomer zoeken de dorpsgenoten van filmmaker Wim Hiddingh massaal verkoeling bij ’t Nije 
Hemelriek, een van de vele recreatieplassen die Drenthe rijk is. Verderop in het jaar komen de schaatsen 
uit het vet. Op een bevroren ven of ondergelopen weiland worden schaatswedstrijdjes verreden terwijl de 
allerkleinsten zich achter een stoel staande proberen te houden op het gladde ijs.  
 
Over Wim Hiddingh 
Wim Hiddingh was in het dagelijks leven onderwijzer, maar zijn grootste hobby was film en fotografie. Hij 
legde alles vast wat er in zijn woonplaats gebeurde. Zo maakte hij vele statieportretten van Prins Carnaval 
bij de plaatselijke carnavalsvereniging, fotografeerde hij tijdens bijeenkomsten van de boermarken en 
maakte hij de foto’s voor een kalender van de lokale gymnastiekvereniging. Hiddingh legde in meer dan 
zestig Super-8 films het dagelijkse leven vast in een Drents dorp. Nu, zoveel jaren later, geeft het een 
prachtig tijdsbeeld waar velen met een lach naar terug zullen kijken. De film van Wim Hidding is tijdens 
openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief en duurt ongeveer veertig 
minuten.  
De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-
13.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPrqS88I3gAhXJh7QKHaIgDPsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bro-index/filmpjes-bro/&psig=AOvVaw0TVQVkRw47yNMLiy8NUuA7&ust=1548675613451855
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Lukt het nog met de goede voornemens?  
Volhouden hoor…… 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

	Hartveilig Annen (Burgerhulpverlening)

