Jaargang 6

Jaargang 10

januari 2019

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

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

Commissie Dorpsbelangen bedankt alle “glasvezel ambassadeurs”.
Ook de CD is blij met glasvezel in Annen en bedankt alle ambassadeurs voor hun geweldige inzet!
Margot Boersma, Hans Brandts Buys, Elvira Drent, George Gildemacher, Bert Huisman, Roelof Kamping,
Hans Koopman, Jan Mook, Willem Mulder, Jur Olthof, Gerrit Jan Reudink, Rob Sabelis, Rabbe Vedder,
Ben Vogelvanger, Henny van Beusekom, Rieks Kampherbeek, Harm Klok, Piet Kaan, Flip Dost,
Carolien van Holten, Gerard Kooij, Piet Steenbergen, Tijs van der Laan en Jarno Drenth.
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Beste inwoners van Annen,
Er komt Glasvezel in het dorp en het hele buitengebied.
Maandag 17 december is voor Annen een historische dag geworden. Bijna 40% in de kern van Annen
heeft gekozen voor glasvezel. Een ongekend percentage voor een dorp met coax- en koperverbindingen.
In het buitengebied van Annen heeft een meerderheid van de bewoners ingetekend voor glasvezel. Met
50% in het hele gebied van Noord Oost Drenthe gaat Glasvezel buitenaf volgend jaar beginnen met de
aanleg.
Het Drents Glasvezel Collectief (DGC), waarvan Annen deelgenoot is, heeft maanden lang
onderhandelingen gevoerd met vele partijen. Het resultaat mag er zijn: Vergeleken met andere projecten
een lage vastrechtvergoeding en keuze uit meerdere providers. Glasvezel buitenaf is een professionele
organisatie, verantwoordelijk voor de aanleg. Renet zal het beheer en overige dienstverlening op zich
nemen.
Een wervingscampagne van negen weken met heel veel informatie, voor sommige mensen zelfs te veel,
waarvoor excuus.
Maar niemand in Annen kan achteraf zeggen, glasvezel, daar wisten wij niets van.
Wat een twijfel is er gezaaid in de laatste maanden van 2018. Moet ik het nu wel of niet doen.
Overleggen met de buren, binnen lopen bij de lokale verkoper, een buurtambassadeur op de markt
aanschieten, informatieavonden bezoeken en dan.. Ineens komt de datum dichterbij. O ja, ik ben ook nog
lid van de Rabo, zou ik nog aanspraak kunnen maken op de €50,00 actie? Voor een aantal mensen was
er geen twijfel. Nu meegaan is zekerheid in de toekomst. Niet meer afhankelijk zijn van één provider. En
in het buitengebied was het nog duidelijker: Internetten via een telefoonkabeltje is geschiedenis.
Overstappen dus.
Het succes in Annen was niet mogelijk geweest zonder de inzet van in totaal 26 werkgroep leden en
ambassadeurs. Hulde aan deze vrijwilligers, wij zijn trots op jullie! Maar ook de ondersteuning van onze
lokale verkopers Jan Rona en Jeroen de Vries en medewerkers werd zeer gewaardeerd. Dank voor jullie
inzet!
De directeur van Glasvezel buitenaf, vermomd als kerstman kwam tijdens de presentatie op 17 december
in het gemeentehuis te Gieten met een leuk cadeau: € 24.600,00 voor de verenigingen van
dorpsbelangen. Naar rato van aanmeldingen per dorp te verdelen. Een dankbaar gebaar die ook in Annen
een welkome besteding zal krijgen.
Glasvezel buitenaf gaat in het nieuwe jaar, nadat alle plooien met gemeenten en provincie zijn glad
gestreken, de opdrachten verstrekken om het glasvezel project uit te kunnen rollen. Van het verloop van
alle stappen wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld.
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Namens alle werkgroep leden en ambassadeurs willen wij alle deelnemers bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen. Voor vragen over uw abonnement kunt u de klantenservice van uw gekozen
provider bellen. Voor vragen over uw aansluiting kijkt u op het contactformulier van Glasvezelbuitenaf.nl
De werkgroep Annen is in de loop van 2019 beschikbaar voor informatie en advies over wijziging van uw
email adres (voor zover nodig) en gebruikersnaam. Gedacht wordt aan een informatiebijeenkomst in het
dorpshuis en hulp in het digitale café in de bibliotheek. Nader bericht volgt.
Namens de werkgroep en ambassadeurs, Wens ik u een gelukkig nieuwjaar,
Piet Steenbergen.

“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 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 bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434)
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.30 uur
Dinsdagmiddag 1 januari
Dinsdagmiddag 8 januari
Dinsdagmiddag 15 januari
Dinsdagmiddag 22 januari
Dinsdagmiddag 29 januari
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Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Je overlevingskans is het grootste wanneer binnen 6 minuten
de juiste hulp is gestart.
In januari starten we met een nieuwe opleiding!
Jouw hulp is daarbij nodig! Meld je daarom aan als burgerhulpverlener!
De kosten voor de training bedragen €28,50 In de meeste gevallen worden de kosten vergoed door je
zorgverzekeraar. Vergoed je zorgverzekeraar deze kosten niet dan kun je dit bij ons aangeven en storten
wij naar afloop van de training €10,- terug op je rekening. (= €10,- van Commissie Dorpsbelangen Annen)
Het diploma blijft geldig als men elk jaar een herhalingscursus (3 uur) volgt. Hiervoor krijg je jaarlijks van
ons een uitnodiging.
Voor meer informatie mail naar burgerhulpverlening@live.nl of bel naar 06 - 1548 6208
Hartveilige groeten, Siera, Jaco, Rene en Vincent
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 HartslagNu 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!
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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 - 3937 7295 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

Zaterdag 26 januari 2019: Quiz voor alle 65+ers uit Annen in het Holthuys.
Aanvang: 19.30 uur. De toegang, koffie/thee, hapjes/drankjes zijn gratis. U kunt
U opgeven tot 24 januari a.s. bij Marleen (06-15222713) of Johanna (06-13384212)
Organisatie: St. Harleydag Annen.

Werkgroep Hartveilig Annen zoekt een nieuw werkgroeplid
En dan het liefst eentje die regelmatig wil komen, lang blijft en lekker fit is. Want stabiliteit is van groot
belang. De voornaamste taken van de werkgroep zijn. Administratie bijhouden van de
burgerhulpverleners, onderhoud aan de AED’s, Opleidingen plannen, evenementen organiseren, website
bijhouden. Een beetje kennis hebben van de digitale wereld is gewenst.
Het gaat gemiddeld ongeveer over 8 uur in de 8 weken. Lijkt het je leuk om ons team te versterken of wil
je meer informatie stuur ons dan een mail naar burgerhulpverlening@live.nl of stuur een berichtje naar
06 – 1548 6208
Hartveilige groeten,
Siera, Jaco, Rene en Vincent
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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 januari plaatsvinden op een rij:

8 januari

Inloopspreekuur “HUISKAMER”
Met IMPULS, voor vragen over mantelzorg en de leefbaarheid in Annen en
gewoon gezellig koffie drinken.
10.00 uur tot 12.00 uur

12 januari

32ste GRONINGER STUDENTEN CABARET FESTIVAL.
Als eerste in hun professioneel opgezette tour doen ze Annen aan; de
finalisten van het Groninger Studenten Cabaret Festival. De recensie die
Jacques d’Ancona schreef n.a.v. de finale die onlangs werd gehouden in de
Stadsschouwburg in Groningen was uiterst lovend. Dit mogen U en uw
huisgenoten niet missen!!
Ook voor de jongeren onder ons een festival waar je van zult genieten van
het begin tot eind!! WEES ERBIJ!!
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 12.50, Vrienden € 2.50
Kaarten kunnen via de website www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen
worden besteld of afgehaald worden op maandagavond 7 januari in de
“Sportsbar” tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

NIEUW IN ANNEN: REPAIRCAFÉ!!
Op 14 januari opent het “Repaircafé” in Annen waar u met uw kapotte spullen kunt komen voor een
reparatie. Gooi een broek met een kapotte rits of een kapotte lamp dus nog niet weg, maar bewaar alles
tot maandag 14 januari en wie weet, kan het gerepareerd worden!!
14 januari

Koffieochtend “HUISKAMER”
Tevens kan men deze ochtend in het “Repaircafé”,terecht om kapotte
spulletjes een nieuwe kans te geven.
9.30 uur-11.30 uur.

26 januari

Kaart- en sjoelavond.
19.30 uur, kosten deelname € 2.50

28 januari

Koffieochtend ”HUISKAMER”
Met een lezing of presentatie over een interessant onderwerp.
9.30 uur- 11.30 uur.

TIP: Zet alvast in uw agenda: zaterdag 9 februari, Film: Wildernis in Drenthe.

Zoals u heeft kunnen lezen in bovenstaande agenda is er 3 keer in de maand een koffieochtend in
“Ons Dorpshuis”, onder de naam “Huiskamer”. Elke keer met een andere invulling, maar elke keer zeer
interessant. Mocht u meer informatie wensen omtrent deze ochtenden, 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
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Vrouwen van Nu 14
januari Scheepstra Kabinet
Het Scheepstra Kabinet is gevestigd in de Oude Scheepstraschool in
Roden. Het kabinet is ingericht als een klaslokaal uit de dertiger jaren
met de oude schoolplaten, de bankjes, het schoolbord, een lessenaar
en uiteraard de bekende leesplank. Hindericus Scheepstra was schrijver
en onderwijzer. Hij schreef onder meer de boekjes over Ot en Sien.
Oranjebioscoop in de kerstvakantie.
Deze kerstvakantie gaat het weer gebeuren: de Oranjebios!
Op vrijdag 4 januari organiseert Vrienden van Oranje deze biosvoorstelling voor alle basisschoolkinderen,
met popcorn en een drankje, zoals het hoort.
Deze editie zullen er 2 films worden vertoond.
- Voor de jongere kinderen: aanvang 15.00 uur, einde rond 17.00 uur (we gaan ervan uit dat de kleine
kinderen worden opgehaald).
We hebben al een vette film uitgekozen, namelijk: Incredibles 2.
- Voor de oudere kinderen: aanvang 18.30 uur, einde rond 20.30 uur. Voor deze voorstelling wordt de film
Meesterspion vertoond!
De voorstelling vindt plaats in de kuil van de Eshoek (hoofdingang).
Voor donateurs van de Vrienden van Oranje kost een voorstelling 1 euro per kind.
Voor niet-donateurs zijn de kosten 2,50 euro per kind. Je kunt op de dag zelf ook donateur worden en het
voordelig tarief betalen.
Kortom, een aanrader voor tijdens de kerstvakantie! Komen jullie ook?
Voor vragen kun je terecht op onze FB pagina of per e-mail: vriendenvanoranje@live.nl

Foto’s Kerstfair 2018 Annen
Ook dit jaar heeft Jaap Menses weer leuke foto’s geschoten tijdens de jaarlijkse kerstfair.
Klik op onderstaande foto en u krijgt ze alle 102 te zien.
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Meer info: www.drentslandschap.nl
Het Drents Landschap organiseert veel activiteiten bijvoorbeeld:

Poppendokter
Za 5 januari 09.00-11.00 uur (+ elke 1e zaterdag v.d. maand)
De allerliefste knuffeldier mist een arm? Langer of korter maken van een broek of jurk?
Scheurtje wegwerken? De poppen dokter helpt iedereen uit de brandt.
Winterwandeling
Zo 6 januari 13.30-16.30 uur
Een lange winterwandeling langs de Hunze met aandacht voor flora, fauna en
geschiedenis. Incl. warm drankje en gebak.

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 2019 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.

Klaverjassen in “de Zetstee”.
Om de 14 dagen, op de donderdag, is er klaverjassen in de Zetstee.(ipv de Sportsbar)
Vanaf 3 januari, 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:
20 januari: Winterdrive
7 april: Lentedrive
26 mei: Aspergedrive
Voor informatie: annerbc79@gmail.com of Marianne Steenbergen 06 - 2909 9481
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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: 16 jan - 6 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019
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