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   Jaargang 11                                             januari 2020 
 

 
 

Zaterdag 8 februari 9 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 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 

 

Ingekomen post:  

Zouden jullie in bijvoorbeeld de januari uitgave van het Mededelingenblad iets 
meer willen vertellen over wat er met het oud papier gebeurt dat steeds door een 
wijkteam wordt opgehaald? Niet alleen dat het wordt verwerkt tot nieuw papier, dat 
weet iedereen (althans dat neem ik aan), maar wat gebeurt er precies met de 
inhoud van de ophaalwagen en met de inhoud van de container bij de brandweer? 
Waar gaat het naar toe en hoe gaat dat in zijn werk, wordt het daar eerst 
opgeslagen, hoe ziet het verwerkingsproces eruit, wat is het eindresultaat daarvan 
en wat gebeurt er met dat eindresultaat? Lijkt me voor de lezers interessant om 
eens te lezen. 

 
Deze vraag is voorgelegd aan Van den Hende Recycling B.V. Dit is het bedrijf waar al ons oud papier 
naar toe gaat en ze stuurden dit antwoord: 
 
Een korte toelichting over wat het met het oud papier gebeurd als het bij jullie is opgehaald,  
  
Zodra de auto’s bij jullie uit het dorp rijden, gaan ze naar ons bedrijf in Nieuwe Pekela, daar worden de 
auto’s eerst in gewogen,  
Daarna word de auto gelost en terug uit gewogen, daarna wordt het papier indien nodig gesorteerd en 
met de shovel op de lopende band geschoven die het naar boven naar de pers vervoerd hier wordt het 
papier in balen van +/- 1000 kg geperst deze worden bij ons in de opslag loods opgeslagen en het meeste 
papier word de week erna direct op een trailer gezet en 
naar de papierfabrieken vervoerd dit kunnen verschillende fabrieken zijn, en elke fabriek maakt er een 
ander eind product van.  Zodra het bij de fabriek is hebben wij er geen zicht meer op wat er met het papier 
verder gebeurd,   
  
Van den Hende Recycling B.V. 
www.vandenhende.nl 

http://www.annen-info.nl/
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.vandenhende.nl/
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De 10e  kerstfair in Annen, een belevenis voor jong en oud. 
 
Zaterdag14 december  reed er in Annen een Arrenslee rond. Werd er geschaatst, gesnowboard en met 
kerstbomen gegooid, kortom het was feest in Annen.  Hier werd voor de 10e keer de kerstfair in 
Dickensstijl georganiseerd door Commissie Dorpsbelangen. Er stonden kraampjes met snuisterijen en 
lekkernijen in en rond de sporthal en dorpshuis. Kinderen bakten stokbroodjes, de ouders keken toe met 
een beker glühwein in de hand. De schaapjes en de ezel werden maar wat graag even geaaid. De 
orgelman liep buiten rond en Muziekvereniging Drenthina speelde binnen de prachtigste kerstliedjes. De 
figuranten in Dickensstijl maakte het betoverende plaatje compleet. Zo werd ook de 10e keer, een 
belevenis voor jong en oud. 
 
Voor de foto’s gemaakt door Jaap Menses klik op: 
https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/albums/72157712232606637/ 
 
Tip: Je kunt de foto’s op de Flickr site in originele resolutie downloaden. Klik een foto aan en dan zie je 

rechtsonder een download button (↓ ) 

 

 

 

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 
 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/albums/72157712232606637/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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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! 
 

 

  

Een nieuw CD lid stelt zich even voor: 

 
Dag Anneroelen,  
 
Graag stel ik me aan jullie voor als nieuw CD lid, in de functie 
van secretaris. Ik ben Annika Luth, woonachtig sinds 2008 in 
Annen. Ik woon samen met mijn man en drie dochters in de 
nieuwe straat Appelakkers. Ik werk o.a. als maatschappelijk 
werker op de Medium Care afdeling van GGZ Drenthe in 
Assen  en daarnaast begeleid ik een aantal projecten. 
Toen ik gevraagd werd voor de CD hoefde ik daar niet over te 
twijfelen. Ik voel me thuis in Annen en wil graag een bijdrage 
leveren aan het (leef)plezier en de ontwikkelingen van het dorp. 
In deze functie heb ik de mogelijkheid om dit verder uit te 
dragen.  
 
groet Annika 

 

 

 

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 houdt 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.  
 
 
 
 

 
Iedereen is welkom om 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. 

 

 

 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Jonge helden blussen kast muziekkoepel 
 
Vrijdag 20 december ontstaat er door 
vuurwerk brand in de kast van de 
muziekkoepel. 
 
Onze jonge helden Harm Stadman en 
Koen Askes weten de brand gelukkig te 
blussen.  
 
Weet iemand er meer van? Heb je wat 
gezien of gehoord  meld je dan even bij 
commissie Dorpsbelangen via 
info@annen-info.nl  
 
Ook de politie is op zoek naar de daders 
en deed een oproep op Twitter.  
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Wil je weten hoe Annen er door de jaren heen uit zag?  
 

 
Kijk dan een op deze site.  
Links kan je door de tijd scrollen en zie je 
Annen veranderen van toen naar nu. 
http://www.topotijdreis.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van de Sinterklaas intocht kunt u bekijken via: 

https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/albums/72157712232249887/ 

 

De foto’s zijn gemaakt door Jenny Verwoerd. 

Tip: Je kunt de foto’s op de Flickr site in originele resolutie downloaden. Klik een foto aan en dan zie je 

rechtsonder een download button (↓ )  

http://www.annen-info.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/albums/72157712232249887/
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Extra hulp na aansluiting glasvezelkabel. 
 

Naast de hulp die de service providers en de lokale verkopers kunnen bieden 
bij het leggen van kabels binnenshuis en bij het opnieuw instellen van tv en 
computer na aansluiting op glasvezel (of bij het aanmaken van een nieuw 
email-adres), bestaat er vanaf 1 januari 2020 ook de mogelijkheid gebruik te 
maken van 'Student aan Huis'. Drents Glasvezel Collectief (DGC) en 
Glasvezel buitenaf (GBA)hebben daartoe afspraken gemaakt met Student 
aan Huis. 
 

In tegenstelling tot de lokale verkopers beperkt Student aan Huis zich voornamelijk tot hulp bij het 
opnieuw instellen van tv en internet; ze leggen geen kabels en hanteren geen schroevendraaiers en 
boormachines.  
Hebt u hulp nodig bij het leggen van nieuwe bekabeling binnenshuis (voor zover niet uitgevoerd door uw 
serviceprovider), dan is het handig dit voorafgaand aan de glasvezelaansluiting te laten doen door een 
lokale verkoper of andere installateur. Heeft u na realisatie van de glasvezelaansluiting alsnog hulp nodig 
voor het opnieuw instellen van tv en internet, dan is de dienstverlening van Student aan Huis ook zeer 
geschikt. 
De tarieven van Student aan Huis vindt u op hun website (www.studentaanhuis.nl), met dit verschil dat 
Student aan Huis voor de klanten van GBA  geen geld vraagt voor het lidmaatschap in het 1e jaar; daarna 
kan desgewenst het lidmaatschap van Student aan Huis weer worden opgezegd. 
 
 

Ingekomen post: zwerfafval, vindt u dat ook zo irritant? 
 
Lopend met mijn hond door Annen valt het me op hoeveel zwerfafval er op 
straat ligt. Kijk maar eens goed om je heen, overal in ons dorp is de rommel 
te vinden. Langs wegen en paden, op grasveldjes, in bermen en in 
bosschages, overal is wel wat te vinden. Ik neem dan af en toe een plastic 
tas mee en raap alle afval op dat ik tegenkom, maar veel helpt dat niet wat 
een paar dagen later ligt de eerste zooi er al weer. 
 
Maar (vooral) ook buiten de bebouwde kom, in de bermen langs fietspaden en 
wegen, is het op sommige plekken vaak een rommeltje. Ik fiets minstens een 

keer per twee weken van Annen naar Assen en raap dan op de terugweg het zwerfafval op dat ik tegen 
kom. Ik gooi dat vervolgens in een van de vele afvalbakken die er langs die route staan. Het gaat soms 
wel om 5 keer een fietstas vol! 

 
Het meest opvallende wat ik vind zijn steevast de 
bierblikken van het merk Pitt Bier. Soms wel tien stuks 
tijdens één rit! Ik zie al helemaal voor me dat er iemand 
moe van zijn werk komt en op de fiets naar huis een 
biertje drinkt en dat lege blik dan achteloos in de berm of 
een nabijgelegen sloot mietert. Elke dag weer één. 
Natuurlijk gun ik iedereen zijn lekkere tussendoortje, 
vooral na schooltijd of na het werk, maar waarom moet 
daar dan zo’n rommel door ontstaan waar veel mensen 
zich aan ergeren?  

 

Zwerfvuil tussen Annen en Assen 

http://www.annen-info.nl/
https://www.studentaanhuis.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDwNWx4M7mAhWCalAKHSwwB4AQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmeer-web.nl%2Fondersteuning%2F&psig=AOvVaw3QJl_cXK51HfMuBPbzXz-x&ust=1577292932180003
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Niet alleen die bierblikken zijn me een doorn in het oog, ook vind 
ik langs de weg, langs het fietspad en in de sloten een boel lege 
sigarettenpakjes, plastic snoepverpakkingen, chips zakken, 
papieren zakdoekjes, stukjes touw, plastic etensverpakkingen, 
McDonalds en KFC zakken compleet met bakjes en bekers, 
plastic rietjes, kartonnen koffiebekertjes al dan niet met een 
plastic dekseltje, petflesjes, cola- en bierblikjes en 
energiedrankblikjes, yoghurtpakken, plastic zakjes, stukjes 
piepschuim en zelfs condooms! (Gebruikte, neem ik aan, maar 
dat controleer ik niet!) En langs de oude weg tussen Annen en 
Eext is het al niet veel beter, en kijk eens wat een zooi er vaak ligt 
in de bermen bij het fietspad langs de weg naar Zuidlaren! Wat 
het nog erger maakt: als er ’s zomers een grasmaaier van de 
gemeente overheen gaat wordt al dat plastic en blik versnipperd 
tot honderden kleine stukjes, die onmogelijk op te ruimen zijn. 
Want ook de gemeente neemt niet eerst even de moeite om de 
troep op te ruimen. Zal wel weer niet mogen van de ARBO wet… 
 
Eigenlijk is dat weggooigedrag heel raar omdat er toch overal 
afvalbakken staan. Je zou zeggen dat het een hele kleine moeite 
is om de rommel mee te nemen tot je langs zo’n afvalbak komt, of 
gewoon mee te nemen naar huis. Ik denk dat verreweg de meeste 
mensen dat inderdaad ook doen en dat is mooi. Maar gezien de hoeveelheid rommel en het tempo waarin 
er nieuwe rommel bij komt, is er ook een behoorlijk groep die dat niet doet. En daar begrijp ik helemaal 
niks van, als je bedenkt dat de schuldigen hun consumpties (dus ook de verpakking) ook meebrengen 
naar de plek onderweg waar ze het al fietsend of autorijdend opeten / opdrinken! 
 
Niet alleen staat het zo rommelig, maar het is zo langzamerhand bij iedereen wel bekend dat plastic niet 
uit zichzelf vergaat en alleen maar tot kleine stukjes verbrokkelt en vervolgens voor altijd in de bodem 
achterblijft. Dat is dus erg slecht voor de prachtige natuur in en rondom ons mooie dorp! Waarom gooien 
mensen dan toch hun afval zomaar op straat? Is het omdat het sommigen gewoon niet interesseert? Of 
erger nog, bestaan er werkelijk mensen die het de normaalste zaak van de wereld vinden om in een 
vervuilde omgeving te leven en dus opzettelijk aan die vervuiling bijdragen? Of is het louter gemakzucht, 
zo van: ja boeie, als IK er maar vanaf ben? Ja, domoor, jij bent er dan vanaf, maar weg is het daarmee 
nog niet; in tegendeel, het gaat nooit meer weg (in het geval van plastic, dat verreweg het grootste deel 
van het zwerfafval vormt). 
 
Nou kun je je iedere keer weer ergeren aan de troep, maar je kunt ook het initiatief nemen om er wat aan 
te doen. Dus ruim ik iedere keer, fietsend op de terugweg tussen Assen en Annen, of wandelend door de 
wijk, alle rommel maar weer op, elke twee weken weer, en kan er met mijn verstand niet bij dat er mensen 
zijn die zo weinig geven om hun mooie omgeving. 
 
Leo Martinus, 
Annen 
 
 
 

    
 
 
 
 

Zwerfvuil Ronkelskamp Annen 

http://www.annen-info.nl/
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 Wat is er te doen in Ons Dorpshuis? 
 
Voor alle activiteiten die in de loop van het seizoen te verwachten zijn wordt u verwezen 
naar de website van het dorpshuis. www.dorpshuisannen.nl  
 
Kijk ook maar in het programmaboekje van “Ons Dorpshuis”. Ook 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 3 januari: Klaverjasavond.  
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Kosten deelname € 2.50 

 

2e Maandag vd maand: 13 januari Huiskamer, koffieochtend met 
repaircafé. 
Gezellig koffie drinken en misschien ook nog iets te repareren, kom 
dan langs.  
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie / thee € 1.00  
 
 
 

 

Zaterdag 11 januari: 33e Groninger Studenten Cabaret Festival. 
Voordat de grote plaatsen als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven 
worden bezocht treden de 3 winnaars van het GSCF op in “Ons 
Dorpshuis”. Het belooft, net als voorgaande jaren wederom een 
fantastische avond te worden. 
Aanvang 20. 00 uur. Prijs € 12.50, Vrienden € 2.50. 
UITVERKOCHT! 
 

 

2e Dinsdag vd maand: 14 januari Impuls Inloopspreekuur. 
Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg, leefbaarheid, 
burenruzies en welzijn, dan bent u welkom van 9.30  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 v d maand: 27 januari Huiskamer PLUS 
Met een presentatie over het werk van het Rode Kruis 
m.m.v. Marjan Bruns. 9.30 uur tot 11.30 uur. 

  
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 
 
 
 
 
 
 
 

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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Staat het al in je agenda? Save the date 75 jaar feestdag VV Annen. 
 
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor iedereen voor 2020.  
2020 is ook het jaar waarin VV Annen 75 jaar bestaat. Dit jubileum wordt uitgebreid gevierd op zaterdag 
16 mei! Zet deze datum dus alvast in je agenda. 
Het wordt een dag vol met activiteiten voor de jeugd en de senioren. Voor de huidige leden en voor de 
oudleden. ’s Avonds wordt de jubileumdag afgesloten met een feest op het sportpark. 
Nadere info over het programma  en het aanmelden voor deze feestdag, volgt via dit Mededelingenblad, 
Facebook en natuurlijk via de website van de club zelf. www.vvannen.nl  
  
Sportieve groet, 
De jubileumcommissie VV Annen 75-jaar 
 
 
 
 
Sportverenigingen in Annen slaan handen ineen  
 

De diverse sportverenigingen die gebruikmaken van de sporthal in Annen 
hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben de reclameborden in de 
sporthal met elkaar opnieuw georganiseerd.  
De gemeente heeft een tweede rail opgehangen, zodat er meer ruimte is 
voor nieuwe ondernemers om hun bedrijf te presenteren tegen een jaarlijkse 
vergoeding per bord.  
 
 

De binnengekomen sponsorgelden zullen ten gunste komen van de Sportvereniging (SV Annen), de 
Handbalvereniging (HVA) en de Badmintonvereniging (BCAO). De ondernemers sponsoren met hun bord 
dus meerdere verenigingen, terwijl ze één jaarlijkse factuur krijgen.   
Het project wordt gezamenlijk door een aantal vrijwilligers van de drie verenigingen getrokken. Inmiddels 
wordt de tweede rail ingericht en is er nog voldoende ruimte voor nieuwe borden. Meer informatie is te 
verkrijgen bij Marinette Boersma, 06-36184778. 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.vvannen.nl/
https://vvannen.nl/save-the-date/
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Oproep: Vertel je verhaal. 
 
 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat er eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog.  
De Historische Vereniging Annen wil in maart 2020 in een speciale uitgave van de TOEN aandacht 
besteden aan dit feit.  
De redactie van TOEN is daarom op zoek naar bijzondere verhalen, foto’s, speciale voorwerpen, die 
verband houden met deze enerverende periode uit onze geschiedenis en meer inzicht kunnen geven hoe 
deze periode voor u en de inwoners van Annen is verlopen. Het is niet noodzakelijk om uw verhaal 
schriftelijk of digitaal aan te leveren, wij willen ook graag via een gesprek uw belevenissen vastleggen.  
 
De redactie van TOEN roept daarom iedereen op die aan deze vraag zou kunnen voldoen om zich bij ons 
te melden via: redactie@annentoen.nl.  Wij zullen dan contact met u opnemen om een afspraak  te 
maken. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Roelof Eleveld tel. 06-22107382 of Geert Dekker tel. 
06-18995800. De redactie zal discreet en zorgvuldig met uw informatie omgaan. Wij hopen op vele 
interessante reacties en wachten deze met belangstelling af.  
 
Historische Vereniging Annen 
Geert Dekker/Roelof Eleveld namens de Redactie kwartaalblad TOEN   
  
 

 
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.  
 
 
 

 
 

 
Op weg naar 40 jaar Breeland! 
 
 
 

 
Een stukje geschiedenis    
 
In 1979 werd door Piet en Marianne Steenbergen het 
Kamphuis aangekocht van Humanitas en in april 1980 
werd het Kamphuis Breeland gestart. Vier jaar later werd 
het Drenthe arrangement geïntroduceerd voor 
schoolreisjes, een variatie aan activiteiten die tijdens een 
2- of 3-daags verblijf in het Kamphuis kon worden 
uitgevoerd.  
In 1986 werd de eerste toeristische kanoroute aangelegd 
en dertien jaar later werd de kanoverbinding vanaf 
Breeland gerealiseerd naar de Hunze.  
Nadat Dries Steenbergen (zoon van) in 2003 bij het 
bedrijf kwam werken is in 2005 het horeca Paviljoen 
geopend. Zes jaar geleden werd het bedrijf officieel 
overgenomen door Dries. Tot op de dag van vandaag zijn 
Piet en Marianne gelukkig niet helemaal uit beeld. 
 
In 2020 bestaat Breeland dus 40 jaar en vieren wij feest, met speciale acties en ook met leuke activiteiten. 
https://www.breelandrecreatie.nl/  
  

http://www.annen-info.nl/
mailto:redactie@annentoen.nl
https://www.breelandrecreatie.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. Het betreft de volgende data: 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
Zaterdag 18 januari oud ijzer ophalen t.b.v. 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 10 januari: nieuwjaarsvisite in het Holthuys 
 
Voor alle 65+ers uit Annen met live muziek. Aanvang 19.30 uur.  
Entree, muziek,  drankjes en hapjes worden aangeboden door Stichting 
Harleydag Annen.  
Opgave kan tot 3 januari a.s. 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 
 

 
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 
a.s 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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Kom naar de open speelavond badmintonclub BCAO in Annen op 17 januari 
 
Sportieve voornemens? Misschien is badminton ook wel dé ideale sport voor jou.  
Iedereen (vanaf 14 jaar) is welkom om een avond mee te spelen bij BCAO, Badminton Club Annen en 
Omgeving. Op 17 januari organiseren we een open speelavond in de Burgemeester Lambershal in 
Annen, met na afloop een drankje en een hapje.  
De spelers die al lid zijn, helpen de nieuwkomers met de spelregels op weg. Zelfs badmintonrackets zijn 
te leen. Het is een gezellige club en de sport is sociaal, leuk en technisch blijft het voor iedereen op 
zijn/haar eigen niveau een uitdagend spel.  
De open speelavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur. De club speelt wekelijks naast de vrijdagavond 
ook op de woensdagavond van 18:45 tot 20:00 uur. De leden bepalen zelf wanneer en op welke tijden ze 
spelen. Meer weten? Contactpersoon is Joyce Boerkoel (0599-647711 of secretaris@bcao.nl). Zie ook 
www.bcao.nl  
 
 
 
 

 
 
Kerstfair en uitslag kerstboom gooien. 
 

Zaterdag 14 december heeft de SV Annen weer met een kraam op 
de kerstfair in Annen gestaan. Het zag er allemaal weer gezellig uit 
en er zijn behoorlijk wat Amaryllis-bollen verkocht.  
Bovendien heeft menigeen geprobeerd de kerstboom zo ver 
mogelijk te gooien. Hierbij werden verschillende technieken 
toegepast.  
 
Uiteindelijk heeft in de categorie heren: Erik Siegers gewonnen 
(afstand 8.10 m). Bij de dames: Sandra Terpstra ( afstand 6.00 m) 
en bij de jeugd Luuk Gordijn (afstand 4.10 m). Alle prijswinnaars 
gefeliciteerd.  
Door een mail te sturen naar volleybal@svannen.nl  kunnen we 
zorgen dat de prijzen naar jullie toekomen.  
  

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.bcao.nl/
mailto:volleybal@svannen.nl
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“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
 

U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen voor een gratis kopje 
koffie of thee en een gezellig praatje met dorpsgenoten. Er is ook de mogelijkheid 
om een spelletje te doen of creatief bezig te zijn. Aan de Inloop zijn verder geen 
kosten verbonden.   
 
Op dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd. Dit kan 
zelf gemaakt zijn of gekocht.  

De workshops worden van te voren aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe 
en bij wie men zich moet opgeven staat aangegeven.  
 
 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434) 
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.00 uur. 
 
 
 

 
 
 
Opening Bibliotheek 
Bibliotheek Annen is verhuisd en compleet vernieuwd, en dat willen graag samen met je vieren! We 
nodigen je daarom van harte uit voor de opening van de nieuwe Bibliotheek Annen op donderdag 30 
januari 2020 om 14.30 uur. Noteer je de datum alvast in de agenda? 
 
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 14, 21, 28 januari en 4, 11 februari 
Tijd: 9:30 - 11:30 uur 
Deelname is gratis, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 
 

http://www.annen-info.nl/
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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 
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. 
 
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: 15 januari – 11 maart – 15 april – 13 mei 
 
E info@bibliotheekannen.nl       I www.bibliotheekannen.nl   
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1/310-werken-met-de-e-overheid-annen-25feb
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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In februari 2020 opent Digital Art Factory (DAF) Gieten haar deuren 
 
De eerste Digital Art Factory (DAF) locatie opende op 19 februari 2016 in Assen haar deuren. Vanaf 
vrijdag 7 februari 2020 kunnen jongeren ook in Gieten terecht! Tussen 15:00 en 17:00 wordt de nieuwe 
locatie feestelijk geopend. DAF is een creatieve speel- en maakplaats waar jongeren (10-25 jaar) zelf 
bepalen met welke ideeën ze aan de slag gaan en welke tools daar voor nodig zijn.  De DAF coach, in 
Gieten is dit Ester Kroezenga, begeleidt dit creatieve proces.  
Uit de onderzoeken en het experimenteren ontstaan interne projecten en thema’s. Zo is er bijvoorbeeld 
een app ontwikkeld om virtuele kunstwerken mee te bekijken, er is een interactieve dansmat gemaakt en 
er wordt gewerkt met technieken zoals 360⁰ foto en film, VR, AR en 3D. De kennis en expertise die de 
jongeren en DAF coaches opdoen willen ze graag delen. Samenwerking met anderen en kennisdeling is 
daarom erg belangrijk. In Aa en Hunze zal DAF nauw samenwerken met het Dr. Nassau College en 
anderen partijen, zoals de Bibliotheek en het Jongerenwerk. Er zijn eerder al samenwerkingen ontstaan 
met scholen en bijvoorbeeld het Drents Museum, Hanze Hogeschool en het Drents Archief. 
Vanaf 7 februari 2020 kunnen jongeren lid worden van DAF. Voor 50,- per halfjaar krijgen ze toegang tot 
de DAF locaties in Assen en Gieten, kunnen ze gebruik maken van wat DAF in huis heeft (alle tools en 
technieken én de gezelligheid met anderen) en worden ze begeleid door de DAF coaches.  
 
Digital Art Factory is een initiatief van ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, een advies-, netwerk- en 
projectorganisatie op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in Drenthe. Op 
www.digitalartfactory.nl is meer informatie te vinden over onze werkwijze en projecten. 
 

 
 

 
 

 

 

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

