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Jaargang 11                                            februari 2020 
 

 
 
 
Oproep: Grijp vijf minuten je kans en doe je verhaal! 
 

 
Tijdens de openbare jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen 
waarin we terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar 2020 geven we 
inwoners uit Annen de kans om in precies 5 minuten hun zegje te 
doen. 
 

Wil je wat kwijt over je vereniging? Een oproep doen?  
Wat zit je dwars? Welke wens heb je? Wat houd je bezig? Waar 
heb je hulp bij nodig? Welk briljant idee heb je?  
 
Grijp je kans en doe je verhaal in precies 5 minuten.  
 
Wil je hier gebruik van maken, meld je dan voor 1 maart aan via 
info@annen-info.nl.  
 

 
Uitnodiging 
Iedereen is welkom op 11 maart om 20.00 uur in Ons Dorpshuis. Na afloop is er ruimschoots de tijd om, 
onder het genot van een drankje, elkaar wat beter te leren kennen. 

 

 

 

Zaterdag 8 februari 9 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 

 
Het oud 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 Blauw 
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: oudpapier@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 

 

 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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25 januari was het zover: Afscheid ras vrijwilliger Gerrit Bazuin 
 
In december 1985 trad Gerrit Bazuin toe tot de Commissie Dorpsbelangen Annen. Nu bijna 35 dertig jaar 
later hebben wij afscheid genomen van Gerrit als actief bestuurslid. Hoe uniek is het als iemand zich 
zolang inzet voor het dorp. In totaal heeft Gerrit 75 collega’s zien komen en gaan. Gemiddeld zit men dus 
tussen de 8 en 9 jaar in de CD. Gerrit maar liefst 4 keer langer! 
Dagelijks was hij te zien bij de papiercontainer in Annen, waar vele mensen er een chaos van maken, 
ruimde Gerrit altijd alles weer op. Jammer dat het nodig was maar wel zeer verdienstelijk.  
Daarnaast was de Beuk, opslagruimte van de CD, Gerrit zijn “thuishonk”. Het beheren van de materialen 
en het onderhouden van alles was zijn passie.  
 
Hoe knap is het dat iemand altijd klaar staat voor anderen. Een vraag aan Gerrit voor hulp werd altijd met 
ja beantwoord. Vandaar ook dat Gerrit bij nagenoeg alle evenementen en verenigingen wel actief is, niet 
alleen voor de Commissie Dorpsbelangen.  
Mensen als Gerrit Bazuin zijn schaars en daar moeten wij zuinig op zijn. Dat hij stopt op 78 jarige leeftijd 
kunnen we begrijpen maar we vinden het natuurlijk wel spijtig. Gelukkig zal hij actief blijven in het dorp 
maar zonder verplichtingen. Wij gaan Gerrit zeker missen om al het werk wat hij deed maar vooral om “de 
persoon Gerrit”. 
 
Om een blijvende herinnering aan Gerrit te houden voor al zijn vrijwilligerswerk voor het dorp Annen, 
hebben wij een speciale bank laten maken. Deze zal op een mooie plek in Annen komen te staan. Het 
Gerrit Bazuin bankje is een waardering voor al zijn werk en hopelijk een motivering voor anderen om ook 
vrijwilligerswerk op te pakken in het leukste dorp van Drenthe. 

 
 

 
 
 
Gerrit met zijn kleinkinderen op zijn eigen Gerrit Bazuinbankje. 

 

 

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

 

 

 

 

HVA ontvangt cheque kerstfair Annen 
 
Tijdens de kerstfair in Annen werd door Commissie 
Dorpsbelangen een verloting gehouden. De opbrengst 
komt ten goede aan de Handbalvereniging HVA. Deze 
vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Commissie 
Dorpsbelangen overhandigde de cheque ter waarde van 
630 euro aan Betsy Wijnholds van HVA. Natuurlijk komt 

dat geld in dit jubileum jaar extra goed te pas. 
 

 
 

Wijziging datum peutergym Annen 

 
In verband met het scholenvolleybaltoernooi kunnen we op vrijdag  
7 februari helaas geen gebruik maken van de sporthal. Hiervoor in de 
plaats is er peutergym op vrijdag 28 februari.  
 
Nog even de data voor het komende seizoen op een rijtje: 28 februari,  
6 en 20 maart, 3 en 17 april. Onder voorbehoud is er ook peutergym op 
15 en 29 mei. Op Facebook kunnen jullie ook meer informatie vinden 
over peutergym. 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/Peutergymannen/photos/a.341917229316192/1433480923493145/?type=3
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Zaterdag 8 maart oud ijzer ophalen ten behoeve van 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 21 februari 2020: Carnavalsbuffet in het Holthuys 
Het begint om 16 uur en de kosten zijn EUR 5,- pp. Opgave kan tot 19 februari 
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 
 

Zondagmiddag 1 maart: “Freubelmiddag” onder leiding van Yvonne Kremer 
(Doetiek Yvonne) voor alle 65+ers uit Annen.  
In het Holthuys, het begint om 14 uur en de kosten zijn € 5,- pp.  
Opgave kan tot 26 februari 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:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://www.pvcgroothandel.nl/blog/carnaval/
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- H E R I N N E R I N G - 
(en om te benadrukken dat het om de dinsdag- gaat ipv de gebruikelijke woensdagavond) 
 
Ledenvergadering en lezing door Frans Meek over ‘Lopen Op Hout’.  
 
Op dinsdag 3 maart 2020 is de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing in Ons 
Dorpshuis. Aanvang: 19.30 uur. Wilt u de stukken van tevoren inzien, bel of mail dan even met Klaas 
Behling telefoon 06 - 10418309, mail: ledenadministratie@annentoen.nl of Kiki Anninga, telefoon 06 - 
57339898, mail: secretaris@annentoen.nl. 
 
AGENDA  LEDENVERGADERING: (Daarna de lezing ‘Lopen Op Hout’) 

1. Opening.  
2. Notulen van de jaarvergadering van 27 februari 2019. 
3. Jaarverslag 2019. 
4. Jaarrekening 2019, begroting 2020 (incl. toelichting). 
5. Verslag kascommissie. 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie.  
7. Wisselingen van het bestuur. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting van het officiële gedeelte en pauze.  

 
- Daarna de lezing ‘Lopen Op Hout’ - 

 
(om ongeveer 20.00 uur begint de lezing). 
Op dinsdagavond 3 maart organiseert de Historische Vereniging in Ons Dorpshuis de lezing “Lopen Op 
Hout”. Frans Meek van het Internationaal Klompenmuseum in Eelde zal de lezing houden.  
De presentatie duurt ongeveer anderhalf uur exclusief een pauze. Nederlandse, Europese en klompen 
van over de hele wereld komen aan de orde. De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: 
- het Internationaal Klompenmuseum te Eelde 
- klompenmakers gebroeders Wietzes 
- het ontstaan en geschiedenis van de klomp 
- het dagelijks gebruik van de (werk)klomp door de jaren heen 
- de klomp als kunst en kunst(ig)object 
- de klomp als folklore 
- de klomp met een verhaal 
Voor heel veel mensen is de klomp uiteraard een bekend begrip; de presentatie wordt dan ook vaak als 
een stukje nostalgie ervaren, omdat men zelf op klompen heeft gelopen. Maar klompen hebben ook 
waarde als werk- en kunstobject. Tijdens de presentatie zult u kennismaken met klompen van over de 
hele wereld in allerlei variaties. 
Klompen hebben meestal geen karakteristiek met de omgeving waar de klompenmaker woont (woonde); 
wel heeft iedere klompenmaker zijn eigen specifieke afwerking. Daaraan is voor kenners dus te 
herkennen, wie de klomp gemaakt heeft. Ook zijn klompen vaak gemaakt voor en aangepast aan het 
beroep van de drager. 
Klompen als kunstobject maken een belangrijk deel uit van de collectie in het museum. Sedert 2009 zijn 
er veel Franse klompen aan de collectie toegevoegd. Die klompen zijn stuk voor stuk ware 
kunstvoorwerpen. Tijdens de presentatie krijgt u hiervan voorbeelden te zien. 
De gehele presentatie wordt visueel gemaakt met meer dan 95 dia's. In de pauze en na afloop kunt u 
desgewenst een boek over klompen  of een souvenir aanschaffen. Denkt u daarbij aan het cash kunnen 
betalen van 1 of meerdere artikelen!! 
Voor meer informatie over het Internationaal Klompenmuseum uit Eelde kunt u contact zoeken met Frans 
Meek of via de website:  www.klompenmuseum.nl  
Telefoon: 0592-543737, e-mail: fransmeek@xs4all.nl  
 
Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden.  
Niet-leden zijn ook van harte welkom. Deelname is gratis. 

http://www.annen-info.nl/
mailto:ledenadministratie@annentoen.n
mailto:secretaris@annentoen.nl
http://www.klompenmuseum.nl/
mailto:fransmeek@xs4all.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  
Kaarten kunnen reeds besteld worden! 
 
Kijk ook maar in het programmaboekje van “Ons Dorpshuis”. 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 7 februari: Klaverjasavond  
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Kosten deelname € 2.50 

 

2e Maandag van de maand: 10 februari Huiskamer, koffieochtend 
met repaircafé 
Gezellig koffie drinken en misschien ook nog iets te repareren, kom 
gerust langs met je kapotte spulletjes. 
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie / thee € 1.00  
 
 

 

2e Dinsdag van de maand: 11 februari Impuls Inloopspreekuur 
Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg, leefbaarheid, 
burenruzies en welzijn, dan bent u welkom van 10.00 uur  tot 11.30 
uur in het dorpshuis. Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en 
Martine Hopman (buurtwerker/coördinator buurtbemiddeling) van 
Impuls zitten voor u klaar. 
 

 

4e Maandag van de maand: 24 februari Huiskamer PLUS 
Koffie of thee met een presentatie van Jans Kuik (oud dorpsgenoot) 
van Runningtherapy. 
Jans belicht de gezonde voeding specifiek voor senioren. 
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie / thee € 1.00 

  
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 

 Zie voor alle overige activiteiten: www.dorpshuisannen.nl 
 
 
Jeu de boules in Annen 

 
Jantienus Steenbergen en Hans Brandts Buys hebben enkele oproepen 
gedaan om geïnteresseerden voor Jeu de boules bij elkaar te brengen. 
Inmiddels zijn er bijna 20 aanmeldingen en daarom hebben we een avond 
belegd in Ons Dorpshuis. 
 
Op maandag 10 februari om half  8 ’s avonds kunnen we samen 
overleggen wat iedereen wil en verwacht en kunnen we geven aan een Jeu de boules groep in Annen. 
Heb jij je al opgegeven dan krijg je persoonlijk bericht. Heb je de voorgaande berichten gemist en ben je 
geïnteresseerd, dan ben je op deze avond van harte welkom. 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
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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Naoberhulp Annen, elkaar gewoon een handje helpen 

 
Op initiatief van Commissie Dorpsbelangen Annen en Impuls Aa en Hunze hebben een aantal 
inwoners van Annen onlangs de werkgroep Naoberhulp Annen gevormd. Samen kijken ze of er 
in het dorp Naoberhulp opgezet kan worden. Naoberhulp is elkaar gewoon een handje helpen, 
iets betekenen voor een ander. 
 
Inwoners uit Annen hebben eind 2019 de mogelijkheid gehad een vragenlijst in te vullen, om te 
inventariseren of er behoefte is aan Naoberhulp en of er Anneroelen zijn die hulp willen bieden. 
Meer dan 100 mensen hebben gereageerd. Er blijken op dit moment meer hulpaanbieders dan 
hulpvragers te zijn, dus dat is goed nieuws! Fijn om te merken dat er veel mensen zijn die wel 
wat voor een ander willen doen. 
 
Hoe gaat het nu verder?  
De werkgroep gaat de hulpvragen eerst nader in kaart brengen en zal daarbij ook bekijken of de 
hulpvrager doorverwezen kan worden naar bestaande organisaties. Als dat niet zo is, zal in 
overleg gekeken worden hoe en door wie de hulp het beste gegeven kan worden. Vanuit de 
werkgroep zal het matchen van hulp en aanbod gecoördineerd worden.  
Het idee van de werkgroep is dat men zich over een poosje telefonisch kan aanmelden met een 
hulpvraag, maar ook voor het aanbieden van hulp. De werkgroep zal deze werkwijze 
aankomende tijd gaan uitproberen in de praktijk. Anneroelen zullen door de werkgroep op de 
hoogte gehouden worden.  

 

 
 
“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. 
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. 

 
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.00 uur. 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434) 
  

http://www.annen-info.nl/
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Boswerkers, de vrijwilligersgroep in het Strubben Kniphorstbosch 
 
Al zo’n 6 jaar is een grote groep vrijwilligers actief in het Strubben Kniphorstbosch, in de driehoek Annen, 
Anloo en Schipborg. Van september tot half maart zijn ze zaterdags, om de twee weken, aan het werk in 
dit gebied met beugelzaag, snoeischaar en soms met bosmaaier of motorzaag.  
Ik heb sterk de indruk dat het altijd heel erg gezellige werkochtenden zijn! Na afloop van een werkdag 
wordt er namelijk steevast en enthousiast heen en weer geappt met foto’s en leuke berichtjes. Altijd met 
blije gezichten en hardwerkende stoere mannen en vrouwen. Dáár geniet ik dan weer erg van als 
meekijker in de appgroep! 
 
In het najaar van 2014 kwam Ben Verwoerd bij me, ik kende hem als betrokken inwoner van Annen en als 
oud-politieagent. Hij was net met pensioen en had dus veel vrije tijd. Daar zocht hij invulling voor. Ik was 
altijd nog op zoek naar een aanleiding om een vrijwilligersgroep te starten in het Strubben 
Kniphorstbosch, zoals er meer vrijwillige natuurwerkgroepen in de Drentsche Aa actief zijn. De deal was 
snel gesloten, alhoewel Ben eerst niet zo happig was om zo’n nieuwe groep te coördineren maar hij wilde 
het een jaar uitproberen.  
 
Wat mij blij verraste was dat ik, na een kort bericht in dit digitale 
Mededelingenblad van Annen, per omgaande 11 aanmeldingen 
kreeg; de werkgroep Strubben Kniphorstbosch kon van start!  
Als je regelmatig door het gebied loopt of fietst, zie je de resultaten 
van de werkgroep: In het zuidelijk deel bij de camping is de heide 
ontdaan van jonge opslag van boompjes en kan de heide zich weer 
volop ontwikkelen. Noordelijker, bij de Generaalsheuvel, is een groot 
gebied ontdaan van opslag en begint zich ook weer nieuwe heide te 
ontwikkelen. Alle werkzaamheden zijn vooraf vastgelegd in het 
“Inrichtings- en beheerplan”. Het gebied ligt vol met archeologische 
elementen en is om die reden kwetsbaar om met (zware) machines 
door ons te onderhouden.  
 
Als boswachter in Nationaal Park Drentsche Aa ben ik trots op deze 
groep betrokken vrijwilligers (het zijn er inmiddels 22, waarvan de helft 
uit Annen) die zoveel plezier in hun werk hebben!  
Daarom wil ik ze hierbij, mede namens mijn collega’s, graag een keer 
in het zonnetje zetten! 
 
Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer. 
 
 

 
Koffiepauze   

Krachtpatserij  

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


Pagina 9 van 16   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl        jaargang 11 2020 

 

 

 

 

Wat doet een burgerhulpverlener? 

Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij een reanimatie-oproepsysteem Hartslagnu.nl Bij een 
hartstilstand in de buurt krijg je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan. Bij een 
hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten 
iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is vaak niet zo snel. Jij als buurtbewoner kan dat 
wel zijn. 

Hoe werkt het oproepsysteem? 
Het oproepsysteem Hartslagnu werkt via de meldkamer 112. Zodra er een melding binnenkomt van een 
hartstilstand, krijgen buurtbewoners een oproep op hun telefoon. In het bericht staat het adres van het 
slachtoffer en een locatie van een AED die zij onderweg kunnen ophalen. 

Red levens in Annen! 

Heeft u privé of voor uw beroep/studie leren reanimeren? Meld u dan aan als burgerhulpverlener en kom 

in actie bij een hartstilstand in uw buurt.   

Wie kan burgerhulpverlener worden? 
Meld je aan als je 18 jaar of ouder bent en in de afgelopen 2 jaar een reanimatie en AED training hebt 
gevolgd. Wil je graag leren reanimeren vul dan het contactformulier in. 

Meer info: http://www.hartveiligannen.nl/  

Onlangs kreeg de werkgroep Hartveilig Annen een traktatie aangeboden door Commissie Dorpsbelangen 
voor het goede werk wat ze voor Annen verrichten 

De werkgroep Hartveilig Annen bestaat uit: 
 
Dineke Stokker, Siera van Vulpen,  
Vincent Kampherbeek, Jaco Boer.  
Op de foto ontbreekt Rene Koning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.hartveiligannen.nl/
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Streektaolstried – Huus van de Taol 
 

Veer groepen oet Annen deden vrijdagaovond 24 jannewaori in Grand Café 
Hofsteenge in Raol met an de ‘Streektaolstried’, waorvan de organisaotie in handen lag van de 
Taolschulte en de Keurnoten van de gemèeinte Aa en Hunze, verbonden an het ‘Huus van de Taol’ in 
Beilen. 
In totaol 26 groepies oet de heuile gemèeinte streden in een felle, maor gezellige stried om de hoogste 
eer, een heuse wisseltrofee. 
De vief deelnemers oet de Broekstreek (Aomen en Eikhaor) gingen der met de eerste pries van deur. 
Maor ok de Anner Oelen leuiten zuch niet onbetuugd. De vraogen die ze veurschötteld kregen, gungen 
onder meer over de Drèentse taol, de cultuur, de geschiedenis en de muziek.  
Om de Anner eer hoog te holden traden de Historische verèeiniging TOEN, Bentok (Albert en Jantje 
Okken en aole buren oet Aanloo), Ons Dorpshuis en tenèeilverèeiniging ADVENDO an.  
 
Ze wörden respectievelijk 3e, 6e, 7e en 12e. Gien gekke oetslag, om wies op te wezen!! 
 
https://www.huusvandetaol.nl/promotie-van-de-drentse-taol  

 

de Historische verèeiniging TOEN 

 

Bentok (Albert en Jantje Okken en aole buren oet Aanloo) 

http://www.annen-info.nl/
https://www.huusvandetaol.nl/promotie-van-de-drentse-taol
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Ons Dorpshuis 

 

Tenèeilverèeiniging ADVENDO 

         

Inloopbijeenkomsten gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen – De Punt 

Op 30 januari en 6 februari organiseert provincie Drenthe in Borger respectievelijk in Gieten een 
inloopbijeenkomst over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. U kunt zich 
onder andere laten bijpraten over de stand van zaken rondom de verschillende onderzoeken die gedaan 
zijn. Ook laten we graag zien waar de zoekgebieden liggen voor een mogelijke verdubbeling en welke 
oplossingen er voor het verbeteren van de doorstroming bij de rotonde in Gieten zijn. Medewerkers van 
de provincie beantwoorden uw vragen en vertellen u graag meer over het proces dat nu gaat spelen. De 
bijeenkomsten in Borger en Gieten zijn hetzelfde van opzet. Graag tot ziens op 30 januari of 6 februari! 

Donderdag 30 januari 2020 in Borger 

U bent van harte welkom tussen 16.00-20.00 uur in het Hunzehuys aan de Molenstraat 3F in Borger.  

Donderdag 6 februari 2020 in Gieten 

U bent van harte welkom tussen 16.00-20.00 uur in Jimm’s aan de Stationstraat 2 in Gieten. 

http://www.annen-info.nl/
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COMPUTER CURSUSSEN 
 
Klik en 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. 
Je leert om te zoeken op het internet, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. De cursus bestaat 
uit 6 wekelijkse bijeenkomsten. 
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. 
Woon je in Aa en Hunze en heb je belangstelling, meld je dan aan via: 088-0128295 of bij de balie. 
Data: dinsdagmorgen 31 maart en 7, 14, 21, 28 april 
Tijd: 9:30 - 11:30 uur 
Deelname is gratis, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 
 
Aan de slag met je DigiD 
Op dinsdagmorgen 25 februari start in Bibliotheek Annen de cursus Aan de slag met je DigiD. De cursus 
bestaat uit 4 lessen. 
De cursusdata zijn 25 februari, 3, 10 en 17 maart van 09.30 uur tot 11.30 uur. 
Deelname is gratis voor inwoners van gemeente Aa en Hunze. 
In de cursus 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.nl. 
Wil je deelnemen aan de cursus? Schrijf je in met het inschrijfformulier op de website: 
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1/310-werken-met-de-e-overheid-annen-25feb 
 
 
Workshop iPad 
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 
•    aan- en uitzetten, opladen, geluid regelen, ontgrendelen, vegen, 
•    toetsenbord gebruiken 
•    naar internet gaan, websites zoeken en informatie zoeken op websites 
•    informatie zoeken op internet 
•    e-mails versturen en ontvangen 
•    foto’s en filmpjes maken en bekijken 
•    verbinding maken met wifi 
•    veilig werken op de tablet 
Data: donderdagmorgen 6, 13, 20, 27 februari en 5 maart. 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Deelname is gratis voor inwoners van gemeente Aa en Hunze. 
Om deze cursus te kunnen volgen hebt u een Apple iPad nodig. 
Let op: deze cursus is niet geschikt voor Android tablets. 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1/310-werken-met-de-e-overheid-annen-25feb
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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: 11 maart – 15 april – 13 mei 
 
E info@bibliotheekannen.nl       I www.bibliotheekannen.nl   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zin in een potje Klaverjassen? 
 
Er is elke 14 dagen in de “Zetstee” de mogelijkheid om een kaartje te 
leggen. 
We starten weer op 16 januari op donderdag, om de week. 
Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur.  
 
 
 

 

 
 
Dinsdag 18 februari: Jaarvergadering Vrouwen van Nu en Bingo, om 19.45 uur in Ons Dorpshuis. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
http://www.bibliotheekannen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8_ILkmdDmAhVDzKQKHQqwDWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.law.kuleuven.be%2Frechtsmethodiek%2Fafbeeldingen%2Frij-boeken.jpg%2Fimage_view_fullscreen&psig=AOvVaw3RVtOdWTnf3F6GnVxRYkCA&ust=1577342696078374
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Het Drentse Landschap en het Duurzaamheidscentrum staan bol van de activiteiten 
 

https://www.drentslandschap.nl/activiteiten 
 

https://duurzaamheidscentrumassen.nl/agenda 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Wedergeboorte van de Hunze, lezing Hunzedal Geert de Vries. 2 februari 14.00 uur 
 
In deze lezing over de Hunze staat het succesverhaal centraal hoe een landbouwgebied in korte tijd is 
omgetoverd tot spannende moerassen vol met moerasplanten en moerasvogels. Iedereen is verrast door 
de snelheid waarmee planten en dieren deze nieuwe sompige wereld hebben ontdekt. Deze nieuwe 
natuur, van meer dan 2500 ha, wordt beheerd door de Stichting Het Drentse Landschap. Zij verwelkomt 
iedereen die per kano, fiets of struinend dit verassend gebied buiten het broedseizoen wil verkennen. 
Voor de pauze staat het ontstaan, vergaan en herstel van de Hunze centraal. Na de pauze wordt gekeken 
hoe een aantal plant- en diergroepen een plek hebben veroverd in deze nieuwe wereld, zoals amfibieën, 
moerasvogels en de wintergasten onder de vogels. 
Geert de Vries is in Drenthe een bekende natuurfotograaf. Hij is mede auteur en mede fotograaf van het 
onlangs door Het Drentse Landschap uitgegeven boek over de Hunze. Zij grootste kwaliteit is dat hij 
ingewikkelde natuurverschijnselen op een boeiende en heldere manier kan presenteren. Voor zowel een 
kenner als een leek beloofd dit boeiende presentatie te worden, met zelf gemaakte foto’s die van 
professionele kwaliteit zijn. 
Deelname is gratis maar aanmelden is wenselijk (vol=vol). 
Aanmelden kan via tel. 0599-648574 (b.g.g. tel. 0592-855601) of info@hetkleinekerkje.nl.  
In de pauze kunt u voor een klein bedrag koffie/thee kopen in Het Kleine Kerkje. 
Adres: Het Kleine Kerkje, Broek 2, 9511 PT Gieterveen. 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.drentslandschap.nl/activiteiten
https://duurzaamheidscentrumassen.nl/agenda
https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/hunzedal
https://www.drentslandschap.nl/winkel/het-hunzedal
mailto:info@hetkleinekerkje.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. 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. 

 
 
 

    De man die de zon stal…… 

 
                                               Fotograaf onbekend. 

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