Jaargang 6

Jaargang 9

Januari 2018

Wat doet Commissie Dorpsbelangen eigenlijk?
Niet iedereen weet waar Commissie Dorpsbelangen voor staat en wat wij doen.
Dit is jammer, aangezien de Stichting zich inzet voor het dorp. Omdat te kunnen
doen hebben wij ook input nodig vanuit het dorp.
De Stichting Commissie Dorpsbelangen is opgericht in 1947 onder het motto ‘Van
permanente feestcommissie naar de behartiging van dorpsbelangen’. De
commissie was in de begintijd de motor achter het opbloeien van het
verenigingsleven in Annen. Daarnaast heeft de commissie zich ingezet voor zaken
zoals het verwezenlijken van: de bouw van het zwembad “de Borghoorns” , de muziekkoepel op de
Brink en de glijbaan in het zwembad.
De laatste jaren is de nadruk ook steeds meer komen te liggen op de contacten met de gemeente.
Bestuur Commissie Dorpsbelangen
De CD bestaat uit 17 bestuursleden en heeft een dagelijks bestuur van 4 personen. Bestuursleden
worden gekozen op basis van een profiel. Hierbij proberen wij uit diverse buurten en sociale
netwerken bestuursleden te werven.
Een belangrijke eigenschap van een potentieel bestuurslid is de liefde voor Annen.
Aangezien wij maandelijks vergaderen en gezamenlijk alle activiteiten uitvoeren, is een klik met
de overige bestuursleden wenselijk. Gezamenlijk voeren we met 17 personen onze taken uit in
diverse subcommissie.
Evenementencommissie
Jaarlijks organiseren wij een drietal evenementen, te weten de Sport- en Spelweek, de Kerstfair en
Annen Doet.
De Sport- en Spelweek bestaat inmiddels 46 jaar en is een unieke
week. Het sociale karakter van deze week is één van de belangrijkste
aspecten. Buurten die samen strijden om de eer. Echter de gezelligheid is
daarbij het voornaamste. Deze week is al jaren een succes omdat een
ieder samenwerkt: ploegleiders, deelnemers, verenigingen, ondernemers
en CD. Samen is hierbij het sleutelwoord.
De kerstfair is in 2017 voor de 8e keer georganiseerd. Voor het tweede
jaar was er een ijsbaan, die gerealiseerd kon worden door de inzet van
een groep fanatieke Anneroelen (onder andere de Mannen van Annen en
andere sponsoren). De markt is onder andere bedoeld voor verenigingen
en ondernemers om zich te promoten. Ondernemers uit Annen krijgen
voorrang qua producten die ze willen aanbieden. Daarnaast staan er natuurlijk ook standhouders
van buiten Annen. Wanneer er enige concurrentie zou kunnen zijn tussen de standhouders
overleggen we eerst met onze ondernemers en verenigingen. De markt is primair voor het dorp
Annen.
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“Annen Doet” is een dag waarop we met vrijwilligers Annen nog
mooier maken. Hiervoor vragen wij input van het dorp om projecten aan
te leveren. Een voorbeeld die jaarlijks terugkomt is het opschonen van
het Dierenparkje. Daarnaast maken we jaarlijks het winkelcentrum
schoon van zwerfafval, het streetveld en een aantal straatnaambordjes soppen we.
Om Annen Doet tot een succes te maken hebben we vrijwilligers nodig die helpen. Projecten zijn
altijd welkom (niet commercieel).
Belangenbehartiger van Annen
De laatste jaren is de CD ook steeds meer een belangenbehartiger voor het dorp. Dit proberen wij
te doen op basis van input vanuit het dorp of vragen vanuit de gemeente. Als wij gevraagd worden
voor een leefbaarheidsvraagstuk dan schuiven wij altijd aan. In principe zijn dat de startpunten
waarop wij bouwen. Onze werkwijze is dat wij informatie verzamelen en op basis van afwegingen
actie ondernemen. Hierbij is hoor en wederhoor van alle partijen van groot belang.
“Projecten”
- Momenteel is de CD bezig met de voorbereiding van het opnieuw inrichten van het voorterrein bij
de sporthal, in samenwerking met de diverse verenigingen/belanghebbenden (o.a. school,
tennisvereniging, voetbalvereniging, dorpshuis/sporthal)
- Recent het vinden van een nieuw bestuur voor het Dorpshuis en een nieuwe uitbater van de
sporthal.
- Ook heeft de CD onlangs mee geholpen met het vinden en op nieuw opzetten van een nieuw
bestuur voor Vrienden van Oranje
-Voortouw genomen in het opzetten van de werkgroepen glasvezel /hartveilig Annen.
- Woonwensenonderzoek in samenspraak met de Gemeente.
- Aanzet gegeven voor het oprichten van “Hartveilig Annen” en het blijvend financieel
ondersteunen hiervan.
De kalender van Annen
De Commissie vraagt verenigingen en organisatoren van evenementen
informatie met de CD te delen. Via Facebook, Oeleneis, het
Mededelingenblad en www.annen-info.nl houden we iedereen op de
hoogte van de vele activiteiten in ons bruisend brinkdorp Annen.
En verder….
Men kan materiaal lenen en/of huren zoals de “toiletwagen”, het kuipsteekspel en de
geluidsinstallatie. Tevens haalt de CD samen met de Sport en Spel ploegen het oude papier op.

Wil je meer weten? Kom dan naar de Openbare Jaarvergadering.
Hierbij nodigen we iedereen van harte uit voor de openbare
jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen:
woensdag 14 februari 2018 om 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering zullen we kort terugblikken op 2017 en willen
we samen met jullie vooruitkijken naar 2018. We willen graag met jullie
in gesprek over de toekomst van de verenigingen, stichtingen en
activiteiten in Annen. Hoe “levensvatbaar” zijn we? Waar lopen we tegen aan? Kunnen we iets voor
elkaar betekenen?
Hierna is ruimschoots de tijd om, onder het genot van een drankje, elkaar wat beter te leren
kennen.
We hopen jullie te zien op 14 februari in “Ons Dorpshuis”.
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Wie is wie?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ype Tol, voorzitter
Mariska Witte, secretaris
Abel Reitsema, penningmeester
Rabbe Vedder, vicevoorzitter
Roland Kregel
Bart Zuidema
Albert Mulder
Enrico Hanenbergh
Fenja Woest (nieuw)

10. Jarno Drenth
11. Wim Boschma (nieuw)
12. Annemiek Visser
13. Marisca Luning
14. Marlous Dijksma
15. Anneke Greving
16. Tamara Takens
17. Gerrit Bazuin

Twee nieuwe CD leden stellen zich voor.
Mijn naam is Fenja Woest, 38 jaar en woon samen met Edwin, Liza en Daniek ruim 7 jaar met veel
plezier in het leukste dorp van Drenthe.
Vooral bijzonder vond ik het hartelijke welkom in het dorp. Al vrij snel leerde ik mensen kennen en
draaide ik mee met veel van de activiteiten die Annen rijk is! Daarom werd ik ook enthousiast
toen ik werd gevraagd de Commissie Dorpsbelangen te gaan versterken.
Het is ontzettend leuk om te zien hoe een groep enthousiaste Annenaren de belangen voor alle
inwoners behartigen en een prettig leefbaar en gezellig dorp mede in stand houden!
Naast de CD werk ik als coördinerend IC-verpleegkundige in het UMCG en ben ik ook actief in de
stichting avondvierdaagse Annen en het luizenpluizen op de Eshoek. Al met al lekker bezig, maar
daar hou ik ook van.
De Kerstfair, was de eerste activiteit die ik mee hielp te organiseren. Nu hou ik me namens de CD
tijdelijk bezig met Vrienden van Oranje.
Met vriendelijke groet,
Fenja Woest
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Mijn naam is Wim Boschma, 39 jaar en ik ben getrouwd met Lianne Schuiling. Samen met onze
kinderen, Imre (9) en Sepp (6) wonen we alweer 6 jaar in het mooie Annen.
Als Configuratie Engineer ben ik werkzaam bij NS. Vanuit deze functie beheer ik de wijzigingen die
aan een trein plaatsvinden.
Naast het werk ben ik actief in de verkeerscommissie van school. Afgelopen jaar ben ik hier bij in
aanraking gekomen met de CD, vanwege de aanpassing van het voorterrein van de sporthal.
Ik wil me graag inzetten voor de leefbaarheid en activiteiten in ons mooie dorp, dus toen ik
gevraagd werd om bij de CD te komen hoefde ik daar niet lang over na te denken. Met veel plezier
en enthousiasme sluit ik mij daarom bij de CD aan en wie weet wat voor leuke dingen we allemaal
nog kunnen bedenken.
Graag zie ik u terug op een van de activiteiten die ons dorp rijk is.
Met vriendelijke groet,
Wim Boschma
Wat deed de CD in de maand december?
Woonavond
Inwoners uit Annen en omstreken zijn over het algemeen tevreden met hun
huidige woonsituatie. Eén op de vijf mensen wil binnen nu en vijf jaar
verhuizen. Dat blijkt uit de woonwensenenquête van Compaenen, uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Aa en Hunze. Inwoners uit Annen, Anloo,
Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Oud-Annerveen zijn onlangs naar hun
woonwensen en -behoeften gevraagd. Van de 1799 aangeschreven
huishoudens vulden 301 bewoners de enquête in. De mensen die
verhuisplannen hebben, hebben dat met name vanwege de grootte van hun huidige woning. Zij
verhuizen het liefst binnen of naar Annen, maar ook de dorpen Rolde, Zeegse en Schipborg worden
genoemd. Het merendeel zoekt een vrijstaande woning vanaf 200.000 euro. Ook is er behoefte
aan (grondgebonden) seniorenwoningen.
De meerderheid van de ondervraagden heeft geen verhuisplannen en is tevreden met hun woning
en woonomgeving. Van deze bewoners geeft 40 procent aan dat ze hun woning willen aanpassen
zodra er zorgbehoefte is.
Wethouder Henk Heijerman vindt het niet meteen verrassende resultaten. „Steeds meer mensen
zijn zich ervan bewust dat ze hun woning levensloopbestendig moeten maken. Wij moeten mensen
de gelegenheid geven hun woning aan te passen. Verder kunnen we concluderen dat Annen niet
enorm uitgebreid hoeft te worden.” Het rapport wordt nu afgerond en zal binnenkort beschikbaar
zijn.
Omgeving sporthal
Momenteel wordt hard gewerkt om de begroting passend te krijgen zodat
fondsen en subsidies aangevraagd kunnen worden. Zoals wellicht bekend
verondersteld, heeft de gemeente een ton beschikbaar gesteld en eenzelfde
bedrag waar nog naar gezocht dient te worden, deels in samenwerking met
de gemeente. Op het moment dat het budget rond is en het geld is
toegezegd door de diverse instanties kan begonnen worden met het zoeken
naar een uitvoerende partij waarmee we samen het plan zullen uitvoeren.
Zelfwerkzaamheid is een essentieel onderdeel van het plan.
Zwembad de Borghoorns
De gemeente heeft begin december een avond georganiseerd om te
brainstormen over onze prachtige openlucht zwembaden in de gemeente.
Als Commissie Dorpsbelangen zijn wij vanzelfsprekend naar deze avond
geweest aangezien wij zeer veel waarde hechten aan ons prachtige
zwembad.
Eerst zijn de cijfers van de afgelopen jaren bekend gemaakt. Hieruit werd
duidelijk dat het bezoekers aantal fluctueert maar dat dit ook sterk
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afhankelijk is van het weer. De zwembaden draaien verlies maar de gemeente zal de komende
jaren de tarieven niet verhogen.
De bijeenkomst was met name gericht om te kijken of het zwembad ook voor andere activiteiten
gebruikt kan worden. De gemeente wil graag meer leven in de zwembaden om zo meer mensen
kennis te laten maken met het zwembad. Voorbeelden die genoemd zijn die avond: koffieochtend
voor bijzondere doelgroepen (ouderen, gehandicapten etc), bootcamp, wandelvierdaagse route
deels door zwembad.
Hiervoor zoeken ze enthousiaste inwoners die een paar avonden willen
brainstormen (samen met beleidsmedewerker van de gemeente). Er zijn
inmiddels twee aanmeldingen en de CD zal ook een afgevaardigde
leveren. Hoe meer mensen des te meer briljante ideeën. Geef je dus
vooral op. Het kost een paar avonden maar met goede ideeën kunnen we
het zwembad nog optimaler gebruiken
Opgave via info@annen-info.nl

Brievenbussen in Annen
De CD werd benadert of we mee wilden denken over
de brievenbussen in Annen. Er zijn 2 brievenbussen, 1
bij het Winkelcentrum en een vlak bij het Holthuys.
De CD heeft aangegeven dat het niet wenselijk is om
een van beide bussen weg te halen. Met name de bus
bij het Holthuys zou voor onze oudere bewoners niet
praktische zijn als deze werd weggehaald. Mede door
onze argumentatie zijn beide bussen behouden.

Zaterdag 9 december organiseerde Commissie Dorpsbelangen Annen weer een Kerstfair. Het weer
zat tegen: koud, nat en af en toe even droog. De vuurkorven, de vele lichtjes, de mensen in
Dickens kleding gaf toch een warme sfeer. Iedereen genoot van lekkere hapjes en drankjes.
Menigeen kocht een aardigheidje op de markt. Men warmde zich even op bij het kampvuur en
luisterde naar sfeervolle muziek en zang van het gospel koor Adaya en het harmonie orkest
Drenthina. De ezels en de schaapjes werden lekker geaaid. De kinderen schaatsten een rondje
over de ijsbaan, deze was geregeld door “de Mannen van Annen” en andere sponsoren. Zo
vermaakte iedereen zich tijdens deze fair. De organisatie, keek 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.
Een mooie sfeer impressie kregen we van: Rieks Kampherbeek
https://youtu.be/cxf6RULO10U
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De foto's van de succesvolle kerstfair 2017. Klik op de foto en je gaat direct naar het fotoalbum.
De foto's zijn gemaakt door Jaap Menses en Saskia Jans.
Veel kijkplezier!

Zaterdag 13 januari, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Met medewerking van ploeg Oranje.
Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.
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.
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen!
Zelf wegbrengen mag ook.
Je kan ook zelf papier in de container gooien.
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, Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl
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12/05 2017
Foto's Sint intocht 2017
Klik op onderstaande foto voor alle foto's van de intocht van Sinterklaas op 25 nov. 2017.
De foto's zijn gemaakt door Jenny Verwoerd.

Rieks Kampherbeek maakte ook een prachtig filmpje van de Sinterklaas intocht:
https://youtu.be/_NwbcU5sAUw
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BCAO viert zijn lustrum met een mooie aanbieding
De BCAO, Badminton Club Annen en Omgeving vierde op 16 december jl. haar 40-jarig bestaan
met een spetterend feest. Badminton is een leuke, technische en sociale sport die bij BCAO voor
een aantrekkelijke contributie beoefend kan worden. Er wordt op allerlei niveaus sportief gespeeld.
Vanaf 16 jaar is iedereen welkom. In overleg kunnen ook jongere aspirant-spelers (vanaf ca. 14
jaar) aan de slag.
Wij spelen in de Burgemeester Lambershal in Annen. Je kunt vrij spelen op vrijdagavond tussen
19.30u tot 22.00u (gehele hal) en ook op de woensdagavond (18:45u-20:00u) (3 banen).
Badminton speel je individueel en binnen de speeltijden kunnen leden zelf bepalen wanneer zij
beginnen of stoppen. Je kunt enkelspel spelen, maar vaak spelen we in dubbels, in wisselende
samenstellingen.
Keertje meedoen? Dat kan!
Kom eens vrijblijvend kijken of meedoen op een vrijdag. In januari beginnen we weer, na de
kerstvakantie. U bent van harte welkom! Op vrijdag 2 februari 2018 organiseert de club vanaf
20:00u een speciale inloopavond in de Burgemeester Lambershal voor belangstellenden. Met na
afloop een drankje en bitterballen in de gezellige Sportsbar.
Aanbieding!
In dit lustrumseizoen is er een speciale aanbieding: als je lid
wordt na 2 februari krijg je 6 maal gratis training –
beginnerscursus, ook interessant als opfriscursus – en een
racket in bruikleen voor slechts 25 euro tot einde seizoen. Blijf
je lid in het volgende seizoen, dan mag je het racket houden!
Meer informatie: www.bcao.nl of bij Ben Lachmann (0592
865523 of bgmlachmann@gmail.com)
www.facebook.com/badmintonBCAO.

Vrienden van Oranje organiseert, m.m.v. obs de Eshoek, De Oranjebioscoop
Welke film: Boss Baby
Wanneer: vrijdag 5 januari
Waar: in de kuil van OBS de Eshoek
Tijdstip: van 15.00 uur tot ± 17.00 uur. Deur open om 14.45 uur.
Voor wie: alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 8.
Kosten: voor donateurs van Vrienden van Oranje € 1,- per kind.
Niet donateurs betalen € 2,50 per kind.
Je kunt op de dag zelf donateur worden, je profiteert dan direct van het
voordelige tarief.
Natuurlijk krijg je in de
iets lekkers.

pauze iets te drinken en

Tot 5 januari!
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Zaterdag 27 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.
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
www.harleydagannen.nl
https://www.facebook.com/harleydagannen

Zaterdag 3 februari a.s.: Quiz voor alle 65+ers uit Annen in het Holthuys.
Aanvang: 19.30 uur. De toegang, koffie/thee, hapjes/drankjes zijn gratis. Het is geen moeilijke
quiz en er zijn mooie prijzen te winnen. U hoeft zich niet op te geven van te voren.
Als U niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar het Holthuys te komen, geef dit dan even
door en wij komen U halen en brengen U nadien ook weer thuis. Bel 06-39377295 of mail
naar: info@harleydagannen.nl

Schaatsen voor leden van de IJsvereniging in Sportcentrum Kardinge te Groningen:
Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en
Groningen van de KNSB zijn er 2 data vastgelegd waarop de leden van de
IJsvereniging in Sportcentrum Kardinge te Groningen gratis kunnen gaan
schaatsen.
Zaterdag 17 februari 2018 van 18:00 - 20:00 uur.
Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van
onze vereniging. Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig.
Ben je nog geen lid en wil je dit graag worden geef dit dan door via:
ijsbaannooitgedacht@gmail.com of telefonisch 0592-272672 (Klaas Behling)
Facebook: Om jullie snel van informatie te kunnen voorzien zijn wij te vinden op Facebook. Hierbij
de link: https://m.facebook.com/IJsvereniging-Nooitgedacht-556167444452829/ Volg ons ook op
Twitter voor de meest actuele meldingen over natuurijs en nieuws via: @IJsver_Annen
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Afdelingsavond Vrouwen van nu 16 januari
‘Op klompen door Amerika’ door mevr. Bangma uit Lemmer.
Mevr. Bangma uit Lemmer fietste, op klompen, van de oostkust naar de westkust
van Amerika. Zij beleefde van alles. Ze fietste zelfs tussen beren en bizons.
Al deze belevenissen wil ze graag delen. De vele dia`s die zij gebruikt zijn als het ware de ogen
van deze Lemster. Samen met het verhaal krijgt u een totaal beeld van deze bijzondere tocht.
http://vrouwenvannu.nl/annen
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“de Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys.
Dit is het voorlopige maandprogramma voor de Inloop (in ’t Holthuys,
Wepel 2 te Annen) voor de oudere inwoners van het dorp.
U bent van harte welkom 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. Als er door ons gekookt wordt is de eigen
bijdrage € 3,00 per persoon.
Op de 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 (06 121 94 434)bereikbaar op maandag en
dinsdag.
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag

2 januari
3 januari
9 januari
10 januari
16 januari
17 januari
23 januari
24 januari
30 januari
31 januari

14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

16.30
12.30
16.30
12.30
16.30
12.30
16.30
12.30
16.30
12.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje
Spelmiddag
Erwtensoep maken/samen opeten
Creatieve middag

Een sponsor stelt zich voor: Roald Bier, Huize Bier Makelaars.
Begin 2017 opende NVM makelaar/ taxateur Roald Bier
de deuren van Huize Bier Makelaars in Annen. Roald Bier
is al vele jaren actief als NVM makelaar in de ruime regio
van Annen, maar heeft nu de stap gezet om als
zelfstandig NVM makelaar/taxateur zijn eigen kantoor te
starten. Al vanaf de opening gaan de zaken heel goed! Al
vele mensen uit Annen en omgeving vonden dit jaar de
weg naar het kantoor aan de Kruisakkers 39a. “Uiteraard
is het heel fijn dat nieuwe klanten het kantoor
gemakkelijk vinden, maar wat nog veel meer zegt over de
kwaliteit van onze dienstverlening is, dat ook
terugkerende klanten veelvuldig contact met ons
opnemen. Tevreden klanten die ook bij een volgende aanof verkoop weer bij je aankloppen, of klanten die via aanbeveling bij ons terechtkomen, daar doen
we het voor!”
Het leuke aan het vak vindt Roald het ontzorgen van zijn klanten rondom de aan-, verkoop of
taxaties van woningen. Persoonlijke aandacht, zijn klanten alle zaken rondom de ver- of aankoop
van een woning uit handen te nemen, nog echt de tijd nemen en korte communicatielijnen zijn zo
maar een paar voorbeelden van zaken die hij leuk vindt aan het uitoefenen van zijn vak.
Met een grondige en up to date kennis van de woningmarkt in Groningen en Drenthe helpt het
team van Huize Bier u graag op een actieve en laagdrempelige manier. Wij kennen onze klanten en
hun wensen en nemen graag de tijd voor u.
Huize Bier; deskundig, persoonlijk, eerlijk & helder!
Overweegt u uw woning te verkopen en wilt u weten wat de waarde van uw woning is? Dat kan
geheel gratis en vrijblijvend bij Huize Makelaars. Neem gerust contact met ons op voor een
vrijblijvende afspraak. Kies voor een NVM makelaar die de markt in uw omgeving door en door
kent. U kan informeren over uw kansen en verkoopmogelijkheden. Wij helpen u graag verder!
Huize Bier is de derde Huize-vestiging. Alle Huize Makelaars vestigingen zijn aangesloten bij de
NVM een garantie voor kwaliteit en deskundigheid.
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Wanneer u een NVM-makelaar kiest heeft u de keuze uit een verkoop- of een aankoopmakelaar.
Zowel een verkoop- als een aankoopmakelaar behartigt alleen uw belang.
Een NVM-makelaar ondersteunt u tijdens het hele proces
Zowel bij de koop, als de verkoop van een huis komt er veel kijken. Uw
NVM-makelaar heeft veel ervaring, een goed netwerk en ondersteunt u
tijdens het hele proces. Maar u kunt vaak ook kiezen voor deeldiensten.
Hierover maakt u van te voren afspraken met uw NVM-makelaar.
Het feit dat u een NVM-deskundige inschakelt, geeft aan dat u dit niet aan
zo maar een makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit. Dat uw makelaar
lid is van de NVM biedt u een aantal voordelen en garanties:
Deskundigheid, Betrouwbaarheid, Zekerheid

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Meer info: http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.

Zaterdag

13 januari, 31e Groninger Studenten Cabaret Festival

Jong en dynamisch Cabaret van het hoogste niveau, gewoon bij u in Annen!!
Voor het vierde jaar is Henk Geerdink, programmeur van Ons
Dorpshuis, erin geslaagd om de finalisten van het Groninger Studenten
Cabaret Festival naar Annen te halen. De naam van het leukste dorp
van Drenthe staat fier tussen indrukwekkende plaatsnamen als
Utrecht, Amsterdam, Antwerpen en Zwolle, iets om echt trots op te
zijn.
In de schitterende Groningse Schouwburg waren bestuursleden
Anneke en Betsy samen met Henk aanwezig bij de finale, waarin de
plaatsen 1, 2 en 3 werden bepaald. Stuk voor stuk geweldige
optredens, die, naast mooie verstilde momenten, kramp in de
lachspieren veroorzaakten! Wat een talent weer dit jaar en wat een
weelde dat wij dat in ons eigen “Dorpshuistheater” mogen gaan zien. We gaan onze zaal
omtoveren tot een heuse schouwburg!
De drie finalisten zijn: Tim Alpherts met “Tim for Breakfast”, Daan van der Hoeven met “Vers
gemaaid Gras” en Luuk van der Vaart met “Ter Kennisname”.
U bent natuurlijk allen van harte uitgenodigd op 13 januari.
Pas op: in het boekje staat 31 januari, maar zaterdag 13 is de juiste datum!
Kaarten kosten €12,50, maar onze vrienden betalen maar €2,50!
Zeer de moeite waard om dus gelijk vriend van Ons Dorpshuis te worden! U kunt zelf uw kaarten
afhalen aan het Dorpshuis op maandag 8 januari tussen 19.00 en 19.30 uur of bestellen via
info@dorpshuisannen.nl Wees er op tijd bij, want het gaat druk worden.
Heel graag tot ziens bij dit geweldige spektakel!

Gezocht: Sjoelers
De Sjoelclub in het Dorpshuis is op zoek naar mensen die ook zin hebben in
een gezellig middagje sjoelen. Bent u zelf geïnteresseerd of weet u iemand
die dit leuk vindt, neem dan contact op met Mevr. Bos, Geerakkers 22.
Haar telefoonnummer is: 0592-421406.
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Kaart en sjoel avonden
Zaterdag 27 januari, 24 februari,24 maart Inschrijven (€2,50) 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Hoenderken telefoon: 0592-272621
e-mail activiteiten@dorpshuisannen.nl

Zaterdag 17 februari, Waark: De Menalda Vetes.
September 2017 gaat de nieuwe WAARK-productie in première. In
tegenstelling tot de voorstelling vorig jaar in ons dorpshuis, het meer
serieuze drama van Hendrik Nicolaas Werkman, heeft Jan Veldman, (
o.a. Uut de Hoogte) “de Menalda’s Vetes” met als ondertitel “Oet de
kronieken van ’t klooster Bloemhof een luchtiger voorstelling weten neer
te zetten.
Er is gekozen voor een theatervorm die het meest lijkt op een hoorspel
waarin geluid en muziek een belangrijke rol krijgen toebedeeld. Er wordt
door de vier acteurs geswitcht van toen naar nu en van de personages
als (hoorspel)acteurs naar de rol in het middeleeuwse stuk.
Met Jan Veldman als schrijver in combinatie met Albert Secuur als
regisseur gaat WAARK voor een historisch verantwoord stuk, met een
duidelijke relatie naar het hier en nu en gelardeerd met een flinke dosis
onderkoelde Grunneger humor.
In het stuk wordt het verhaal van de Menalda’s verteld. “Tied van overstromings, kruustochten en
de Swaarde Dood.”t Is tied van aalgedurege stried in onze streken Hunzingoers tegen de
Fivelingoers, Oethoesters tegen Oskwerders, ain tegen aander, aandern tegen ain. Welkom in
Dattiende aiw, welkom bie De Menalda vetes.”
Zaterdag 17 februari 20.00 uur, Toegangsprijs 10,00 vrienden 2,50.

Koffieochtend
Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e maandag van de
maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur, 8 januari, 12 februari, 12
maart, 9 april, 14 mei
Iedereen die er zin in heeft is uitgenodigd te komen en te genieten van een
kopje koffie of thee en je kunt een praatje maken met de andere
aanwezigen.
U hoeft alleen een bijdrage te betalen voor het kopje koffie/ thee.
Vervoer kan geregeld worden. Contactpersoon Jan Hoenderken Tel. 0592 272621
e-mail: activiteiten@dorpshuisannen.nl

Koffie-ochtend Plus door Impuls
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus. U
hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen, opgave is
niet nodig. Het is een inloopochtend, plus een activiteit om
aan mee te doen of bijv. te luisteren naar een lezing. Dus
iedereen mag komen. 22 januari, 26 februari en 26 maart
van 9.30-11.30 uur.
Maandagochtend 22 januari 9.30 uur: Deze keer licht Marchien Hofsteenge, WMO-consulente van
het Sociaal Team, u voor over de WMO.
Mantelzorgconsulente Carin de Jonge imformeert u over de mogelijkheden op het gebied van
mantelzorgondersteuning vanuit Impuls. Ook zullen de consulenten ingaan op uw vragen op het
gebied van WMO en mantelzorg. Rond 11.30 uur zal de koffie-ochtend eindigen. Opgave is niet
nodig.
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Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.
Meer info: www.drentslandschap.nl

Klik & Tik: internetcursus voor beginners in Bibliotheek Annen
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 Aa en Hunze 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.
Ook kun je met behulp van het oefenprogramma Klik & Tik 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 de openingstijden van de Bibliotheek oefenen op een van onze computers.
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)
Data:
Donderdag 18, 25 januari en 1, 8, 15 februari
Tijdstip:
09.30 tot 11.30 uur
Kosten:
De cursus is gratis. Je betaalt voor koffie met iets lekkers €5,00 en eventueel een
koptelefoon.
Heb je vragen of wil je deelnemen aan de cursus Klik & Tik? Bel met : 088-0128295. Ook kun je
terecht bij de medewerkers van de bibliotheek in Annen. Plaatsing gebeurt in volgorde van
aanmelding.
Informatieavond Dyslexie
Op maandagavond 15 januari is er een presentatie over
dyslexie en andere leerproblemen door Annelie van der Meer.
De bijeenkomst begint om 18.30 uur en duurt ongeveer een
uur.
Kinderen met leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en
concentratieproblemen en sociaal-emotionele problemen, zoals
faalangst, examenvrees en een negatief zelfbeeld, zijn niet
gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben.
De Kernvisie methode helpt deze kinderen om op een andere
manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten
en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte.
Door gebruik te maken van de capaciteiten van het kind, zijn zij wél in staat om te automatiseren
wat nodig is om meer vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.
In mijn praktijk Hoebedoeloe help ik kinderen naar een andere leerstrategie, waardoor deze
kinderen in staat zijn om grote verbeteringen te realiseren in hun leerresultaten en in hun welzijn.
Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt uitgelegd hoe en waarom de Kernvisie methode kan
helpen. Ook is er een informatietafel te vinden over dyslexie en de werkwijze van de Kernvisie
methode.
Aanmelden bij de Bibliotheek of: aavdmeer@xs4all.nl
Kijk voor meer informatie op de website: www.hoebedoeloe.nl of www.kernvisiemethode.nl
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Inloopspreekuur Visio "Leesproblemen door slechtziendheid"
Donderdag 25 januari - 14.00 tot 16.00 uur
Koninklijke Visio houdt inloopspreekuur in de bibliotheek in Annen met het thema "Leesproblemen
door slechtziendheid". U kunt dan vrijblijvend advies krijgen, hulpmiddelen bekijken en vragen
stellen over alledaagse dingen zoals de krant lezen, televisie kijken, internetten of de straat op
gaan. Zaken die een stuk lastiger worden als het zicht achteruit gaat.
Aan leesproblemen merken de meeste mensen dat hun ogen minder goed functioneren dan
voorheen. Wanneer een leesbril en een extra lamp niet meer voldoende zijn om nog goed te lezen,
is het zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan het inloopspreekuur van Visio in de
bibliotheek. Visio geeft informatie over verschillende vormen van lezen en leeshulpmiddelen.
Loepen, vergrotingsapparaten, computer, tablet, e-reader of voorleesapparaten hebben allemaal
hun voor- en nadelen. Er is gelegenheid om een aantal hulpmiddelen te bekijken en uit te
proberen.
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.
Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur
Data: 10 januari – 7 maart – 4 april – 9 mei
Locatie: Bibliotheek Annen
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