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Nieuwe samenstelling CD
De CD is in 2016 wat verandert van samenstelling, Jos Hofsteenge, Gineke de Jong en Alie
Oosterman hebben de CD verlaten en Marlous Dijksma, Tamara Takens en Bart Zuidema kwamen
de CD weer versterken. De samenstelling van de CD er nu als volgt uit:
Staand (vlnr): Jarno Drenth, Gerard Schoenmaken, Jacob Okken, Marloes Dijksma, Roland
Kregel, Enrico Hanenbergh, Annemiek Visser, Abel Reitsema, Mariska Witte, Tamara Takens,
Albert Mulder, Marisca Luning, Bart Zuidema, Rabbe Vedder.
Zittend (vlnr): Anneke Greving, Ype Tol, (onze) Gerrit Bazuin
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Marlous stelt zich voor:
Mijn naam is Marlous Dijksma, getrouwd met Bas en moeder van Danae (7) en Morris (3) en
werkzaam als accountmanager kinderzorgcommunicatie. Opgegroeid zijnde in Annen, ken ik het
dorp met haar inwoners, school, ondernemers en verenigingen goed.
Toen ik afgelopen zomer werd gevraagd de Commissie Dorpsbelangen te komen versterken,
hoefde ik hier maar kort over na te denken. Als echte Anneroel draag ik graag bij aan de
leefbaarheid van ons leukste dorp van Drenthe!
De komende periode zal ik mij binnen de Commissie Dorpsbelangen inzetten voor de
subcommissies Oud papier en Kerstfair.
Bart stelt zich voor:
Hallo, ik ben Bart Zuidema, 36 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Ik ben geboren en
opgegroeid in Delfzijl en na 10 jaar in Schildwolde gewoond te hebben, zijn we zuidelijker
getrokken en dus ‘geëmigreerd’ naar het mooie Drenthe. Ondertussen wonen we al weer 2 jaar
met veel plezier in onze woning aan de Zuidlaarderweg te Annen.
In het dagelijkse leven werk ik bij Eekels Technology als Manager Techniek en R&D op de afdeling
Marine en Offshore. Binnen de Marine offshore engineeren en installeren we elektrotechnische
installaties aan boord van schepen. Naast mijn werk ben ik graag met mijn handen bezig, o.a.
verbouwen/klussen, tuinieren. In de vrije tijd die overblijft, ben ik vaak in het bos te vinden op de
ATB of anders met mijn fotocamera.
Circa 2 maand geleden ben ik benaderd door de Commissie Dorpsbelangen, waarop ik positief heb
gereageerd. Het lijkt me een leuke uitdaging om mij in te zetten voor de commissie en daarnaast
ook direct meer mensen in Annen te leren kennen.
Volgende keer zal Tamara zich voorstellen.

Warmtetour Annen
Op dinsdagavond 29 november organiseerde het Drents
Energie Loket (drentsenergieloket.nl) i.s.m. de gemeente Aa
en Hunze en Commissie Dorpsbelangen een informatieavond
met als thema isoleren. De informatieavond is onderdeel van
de Warmtetour van de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’.
Het doel van de campagne is alle Drentse woningen warm,
comfortabel en energiezuinig te maken en huiseigenaren te
adviseren en te ondersteunen bij het isoleren van hun huis.
De avond in Ons Dorphuis werd bezocht door ongeveer 65
belangstellenden uit Annen en omgeving die welkom werden
geheten door Xandra van Zon van Natuur en Milieufederatie
Drenthe. Xandra vertelde over de verschillende mogelijkheden
van isolatie, voor- en nadelen en subsidie mogelijkheden. Een
ander onderdeel van de avond was een presentatie van
Buurkracht Rolde. Buurkracht (buurkracht.nl) brengt mensen
en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want
samen is dat een stuk makkelijker. En leuker.
Buurkracht geeft inzicht, ondersteunt, en levert energiebesparingen op voor alle huishoudens die
meedoen. Soms wel 50%. Een aantal personen uit Annen hebben zicht gemeld en hebben
buurkracht team ‘de Akkers´ opgericht. Zij presenteren zich elders in dit blad.
De bijeenkomst werd aangevuld met een isolatiemarkt waar een aantal (lokale) bedrijven, op het
gebied van dak-, vloer- en gevelisolatie en beglazing, aanwezig waren. Zij informeerden de
aanwezigen over de ideeën en mogelijkheden. Het Drents Energieloket en ervaringsdeskundigen
hielpen de aanwezigen met een onafhankelijk advies. De organisatie en ondernemers waren
tevreden over de opkomst en het verloop van de avond.
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Glasvezelnieuws: Buurtambassadeurs komen bij u aan de deur.
Woensdagavond 21 december zijn er maar liefst 20 dorpsgenoten opgestaan om zich als
vrijwilliger in te gaan zetten voor glasvezel.
U kunt binnenkort bezoek verwachten van één van deze enthousiaste buurtambassadeurs. Zij
bezoeken alle inwoners die nog geen interessevraag hebben beantwoord. Als u niet thuis bent, laat
de ambassadeur een antwoordformulier achter. Deze kunt u in de glasvezel-bus doen bij COOP.
In het Glasvezel bulletin heeft u kunnen lezen welke voordelen glasvezel heeft en dat glasvezel in
de nabije toekomst een noodzaak is om de leefbaarheid in Annen te behouden. Heeft u nog vragen
over glasvezel of twijfelt u over glasvezel, geef dat dan door aan de ambassadeur.
Als u een extra uitleg wenst, wordt er een afspraak gemaakt.
Overal in Drenthe wordt hard gewerkt om glasvezel te realiseren. Annen mag toch geen witte vlek
worden in supersnel Drenthe? Dus, zeg ja, ik heb interesse.
Ook kunt u direct uw interesse in glasvezel kenbaar maken:
Ga naar de link: Glasvezel.annen.nu
Buurtambassadeurs gezocht:
Wij durven de uitdaging aan om in 2017 op de benodigde 65% te komen. Dit kunnen wij niet
alleen. Wij zoeken nog enkele ambassadeurs die in hun straat of buurt op zoek gaan naar
geïnteresseerden in glasvezel. Wij willen U in alle bescheidenheid vragen om een klein beetje vrije
tijd in dit voor Annen zeer belangrijk project te steken.
Op dinsdag 10 januari 2017, 19.00 uur hebben we in het dorpshuis een informatieavond
voor ambassadeurs. Het zou fijn zijn als wij ook U daar kunnen verwelkomen.
Uiteraard hoeft u niet te wachten voordat wij bij u langskomen. Via onze Facebook pagina
facebook.com/glasvezelannen of via de website glasvezel.annen.nu kunt u contact met ons
opnemen en uw belangstelling delen.
Voor meer informatie: Willem Mulder 0592-271918 of 06-22964190 willem.mulder@ziggo.nl.
Piet Steenbergen 0592-421133 of 06-46334727 piet.steenbergen@ziggo.nl
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Nieuw in Annen: Buurkracht team De Akkers
Geld besparen op uw energierekening? Wie wil dit nou niet!
Veel mensen willen wel het één en ander in hun huis aanpakken om
energiezuiniger te leven maar weten niet hoe.
Naar aanleiding van De Warmtetour is er een buurtteam ontstaan. Zij
willen graag samen met u kijken hoe u kunt besparen op uw
energierekening. Zo organiseren ze samen met buurkracht
bijeenkomsten, maken ze het energieverbruik in de buurt inzichtelijk en
zoeken ze samen met u naar bespaarmogelijkheden. Het buurtteam is
nog opzoek naar enthousiastelingen die het leuk vinden om het team te
versterken. Wil je weten wat er als teamlid van je verwacht wordt stuur
dan een mail naar buurkrachtdeakkers@gmail.com. Meer informatie
over buurkracht kunt u vinden op www.buurkracht.nl.
In Januari krijgt u een brief in de bus waarin staat hoe we als buurtteam in actie willen komen.
Met vriendelijk groet, Marjan Hendriks (buurtbegeleider), Marnix Ennes & Michelle Mulder

Harleydag Annen organiseerde muzikale avond voor alle 65+ers uit Annen
Zaterdagavond 17 december jl. organiseerde Stichting Harleydag Annen voor de 2 e keer een
muzikale avond in het Holthuys te Annen. Deze avond was uitsluitend bedoeld voor alle 65+ers uit
Annen. De muziek werd weer verzorgd door duo Wim en Miranda. De toegang, koffie/thee, koek,
hapjes en drankjes waren weer gratis en dat kwam deze keer niet alleen door het inzamelen van
oud ijzer……….Stichting Harleydag Annen heeft een geweldige donatie gekregen van Moni’s
Allerhande uit Annen en van LITECAD. Thomas Huisman werkt bij LITECAD en hij heeft de Paarse
Koe award gewonnen en daar hing een geldbedrag aan die hij mocht besteden aan een goed doel.
Thomas heeft toen gekozen voor St. Harleydag Annen en die besteden het weer aan de ouderen in
het dorp. Een geweldig gebaar waar de ouderen natuurlijk erg blij mee zijn. Hetzelfde geldt ook
voor Moni’s Allerhande. Al vanaf het begin dat de Stichting Harleydag Annen bestond, was Moni’s
Allerhande van de Zuidlaarderweg 120 vaste sponsor. Ook toen er geen Harleydag meer
georganiseerd werd, bleef Monica trouw sponsoren. En toen ze hoorde dat er weer een muzikale
avond kwam, heeft zij besloten om een flinke duit in het zakje te doen. De ouderen uit Annen en
de Stichting Harleydag Annen zijn LITECAD en Moni’s Allerhande erg dankbaar voor dit gulle
gebaar!! De muzikale avond werd bezocht door 65
ouderen en er werd weer vrolijk meegezongen en
geklapt. Naast mooie oude Nederlandse liedjes
brachten Wim en Miranda ook kerstliedjes ten
gehore. Jaap Menses heeft van deze avond weer
mooie foto’s kunnen maken……….deze foto’s zal
Jaap begin van 2017 laten zien in het Holthuys.
Zowel het zangduo Wim en Miranda, fotograaf
Jaap Menses, de 65+ers uit Annen als de mensen
van de Harleydag Annen kijken terug op een zeer
geslaagde avond.
Duo Wim en Miranda
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De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds was ook dit jaar een groot succes!
In de gemeente Aa en Hunze is een mooi bedrag van
€ 4309,33 opgehaald.
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun
bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren voor
hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op
pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften.
Samen staan we nog sterker tegen MS!

IJsbaan Annen groot succes!

Zaterdag 10 december werd er volop
geschaatst in Annen. De Mannen van
Annen (Combine race team) hadden
geregeld dat er een ijsbaan was tijdens
de kerstfair. En dit was een groot succes.
Heel veel kinderen bonden de schaatsen
onder. Sommigen van hen stonden voor
het eerst van hun leven op het “ijs”
anderen schaatsten als volleerd schaatser
weg. De voorzitter van het Combine race
team Barelt Schuiling was tot tranen
geroerd zo mooi vond hij het. De Kerstfair
trok heel veel publiek de standhouders
deden dan ook goede zaken. De
organisatoren, Commissie Dorpsbelangen,
keken trots in het rond. Annen een dorp
waar je met z’n allen zo veel kan bereiken, niet voor niets het leukste dorp van Drenthe.
Klik op de foto en je gaat direct naar het fotoalbum of gebruik deze link: tinyurl.com/jfb5qed
De foto's zijn gemaakt door Sophia Gerrits, Jenny Verwoerd en Jaap Menses. Veel kijkplezier!

Pagina 5 van 11

Gratis Mededelingenblad

www.annen-info.nl

jaargang 8

januari 2017

De vrienden van Oranje organiseren de Oranjebioscoop op 6 januari.
(i.s.m. OBS de Eshoek)
Film: Binnenstebuiten
Tijdstip: van 15.30 uur tot 17.00 uur. Deur open
om 15.15uur.
Waar: in de kuil van OBS de Eshoek
Voor wie: alle kinderen uit groep 1 tot en met
groep 8.
Kosten: voor donateurs van de Vrienden van
Oranje € 1 per kind. Niet donateurs betalen €
2,50 per kind. Je kunt op de dag zelf donateur
worden en dan profiteer je direct van het
voordelige tarief.
Uiteraard krijg je iets te drinken en iets lekkers.
Tot 6 januari!

2016
Huisartsen Annen breiden service uit.
Wie incidenteel of regelmatig zijn bloed moet laten
onderzoeken hoeft daarvoor geen afspraak meer te maken
of naar elders. Sinds vorige week kunnen patiënten van
Huisartsen Annen daarvoor dagelijks tussen 8 en 9 uur
binnenlopen op de praktijk. Een afspraak maken is niet
nodig, wel het laboratoriumformulier dat de dokter of
assistente heeft meegegeven.
Door deze uitbreiding van de dienstverlening zijn patiënten snel op de hoogte van de uitslag van
het bloedonderzoek. Want het bloed wordt op de dag van afname met een speciaal transport naar
het laboratorium gebracht waar het nog diezelfde dag wordt onderzocht. In de meeste gevallen
wordt het resultaat de volgende dag al aan de huisarts bericht.
Tot nu toe konden patiënten een keer per week voor bloedafname elders in Annen terecht. Het
dagelijkse ‘prikuur’ op de praktijk is dan ook een niet onbelangrijke uitbreiding van de service. Niet
toevallig is dat in de vroege ochtend gepland. Wel zo handig voor mensen die aan het werk
moeten. En praktisch voor degenen die voor het bloedprikken nuchter moeten blijven.
De trombosedienst blijft via de priklocatie in het Dorpshuis lopen.
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp?
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender.

Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl
Zaterdag 28 januari vanaf 09.00 uur oud papier ophalen met medewerking
van ploeg Schuurman. Papier graag goed gebundeld langs de weg
plaatsen. Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier
vrijwilligers van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en
Spelweek ploegen/wijken. De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk
voor het dorp, dus alle beetjes helpen!
Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van Commissie Dorpsbelangen mag ook.
Dit is makkelijker geworden. Je kan het er zelf zo in gooien, het hoeft dus niet meer gestapeld te
worden. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit en alleen
oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt!
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk)

Zaterdag 21 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
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Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op
Zuidlaarderweg 47 Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen.
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in
Annen ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen
K.v.K. 01131241 ING bank: NL21 INGB 065 355 7027
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar info@harleydagannen.nl

17 januari ABBA avond bij de Vrouwen van Nu
Op dinsdagavond 17 januari is de eerste afdelingsavond in het
nieuwe jaar van de Vrouwen van Nu afdeling Annen. We
hebben dan een ABBA avond: Jessica Wassenaar verzorgt een
muzikale avond over ABBA. Hoe is alles begonnen en hoe is
het geëindigd en wat doen ze nu. Zijn ze getrouwd? Hebben
ze kinderen en/of kleinkinderen? Zingen ze nog? Op al deze
vragen krijgt u antwoord. Ook is er een ABBA quiz en
tussendoor een paar heerlijke meezingnummers.
De avond wordt gehouden in Ons Dorpshuis en begint om
19.45 uur.

Schaatsen in Sportcentrum Kardinge te Groningen:
Natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en
Groningen van de KNSB kunnen weer schaatsen in Sportcentrum
Kardinge te Groningen:
- Zondag 19 februari van 18:30 - 20:30 uur (NB: zondag 19 februari
is de eerste zondag in de voorjaarsvakantie).
Bij de ingang is een bestuurslid van IJsvereniging Nooitgedacht
aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. Dus
je hebt geen toegangsbewijs nodig.

Facebook:
Om jullie snel van informatie te kunnen voorzien zijn wij te vinden op Facebook. Hierbij de link:
www.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/

Creatieve Inloopochtend in het ’t Holthuys
Elke eerste maandag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur voor een kopje
koffie, thee, praatje, gezelligheid en als je wilt creatief bezig zijn. Waar? In
de ruimte bij de achteringang van ’t Holthuys.
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.

In Ons Dorpshuis in de maand december:
Maandag 9 januari 09.30- 11.30 uur
Koffie-ochtend
Inloop, geen entree, de koffie is gratis

Zaterdag 21 januari 19.30 -23.00 uur
Sjoelen en klaverjassen
Inleggeld € 5,00 er wordt gespeeld om lekkere vleesprijzen

Zaterdag 14 januari 20.00- 23.00 uur
Groninger studenten cabaret festival

première finale tour

Weer een groots programma in Ons Dorpshuis. Hoeveel Dorpshuizen
kunnen dat zeggen. Na dat op 28 oktober 2016 in een uitverkochte
stadsschouwburg in Groningen de finale werd gehouden van het 30e Groninger Studenten Cabaret
Festival gaan deze winnaars de theaters in Nederland af om te laten zien wie ze zijn, wat ze
kunnen. Zo proberen ze door te breken.
De première is weer in Annen! (Daar zijn we best wel een beetje trots op)
Selma Visscher is door de jury is gekroond tot de grote winnares van het 30ste GSCF! Zij heeft de
Joker in ontvangst mogen nemen. Daarnaast is de
Persoonlijkheidsprijs uitgereikt aan Benjamin van der Velden
en heeft Andries Tunru de Publieksprijs gewonnen!
Alle drie finalisten zijn muzikaal, het geeft een extra dimensie
aan deze première!
Prijs € 12,50 vrienden betalen € 2,50

10 januari uitleg aan de Vrienden over beëindigen overeenkomst
met gemeente
Meer info: www.dorpshuisannen.nl
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Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten. Meer info: www.drentslandschap.nl
Rondleiding Duurzaamheidscentrum Assen
Donderdag 12 januari 14.00 uur (ook op 9 februari en 9 maart)
Elke maand is er de mogelijkheid om het Duurzaamheidscentrum te bekijken. Een kijkje achter de
schermen met uitleg over de bouw en alle energiebesparende snufjes. Kosten: € 5,– p.p. (incl.
Koffie/ thee). Aanmelden is wenselijk en kan via duurzaamheidscentrum@assen.nl.

Lange dagwandelingen langs alle hunebedden, de Loop langs de Hunebedden

Deze langeafstandswandeling door de
provincie Drenthe brengt je langs alle 53
Nederlandse hunebedden. Elk hunebed
heeft een eigen geschiedenis en in de
door Het Drentse Landschap uitgegeven
wandelgids vind je die verhalen.
Onderweg zie je landschappen die je niet
snel vergeet. Je maakt in deze
wandelserie kennis met de Hondsrug, het
Dwingelderveld, het Holtingerveld, het
Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen
en laat je op onverwachte plekken de
prehistorie zien.

De Commissie
Dorpsbelangen Annen wenst
u een voorspoedig, gelukkig
en vooral gezond 2017!
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