
Pagina 1 van 15   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 

 
 
 
 
 
 
 
   Jaargang 10                              juni 2019 
 

 
 
Ploeg Rood wint de Sport en Spelweek.  

De Sport en Spelweek in Annen zou volgens de weersvoorspellingen volledig in het water vallen. Niets 
was minder waar, het werd een prachtige week en niet alleen door het zonnige weer. 

Alles verliep deze 48e editie op rolletjes. De meeste onderdelen van deze week komen elk jaar terug, 
maar nieuw dit jaar was het paardrijden en het rode draad spel. De 6 ploegen kregen tussentijds 
onverwachte opdrachten, zoals kleurplaten kleuren, (bier)doppen verzamelen en een sjaal breien. Het 
hele dorp werd hiervoor aan het werk gezet. Bij ploeg Oranje verzamelden ze meer dan 110 kg doppen! 
Bij ploeg Rood werden meer dan 1200 kleurplaten gekleurd en in 13 uur 25 meter sjaal gebreid. Dat ploeg 
Rood dit jaar het beste was bleek ook aan het aantal bekers dat ze hebben gewonnen, 2 bekers gingen 
aan hun neus voorbij. De handbalbeker ging naar ploeg Roze en de felbegeerde voetbalbeker naar ploeg  
Groen. Maar de bekers voor de mini zeskamp, de dorpsomloop en de zeskamp werden door hen 
gewonnen. De eindoverwinning was dan ook voor ploeg Rood. Ploeg Oranje werd de trotse drager van de 
rode lantaarn. 

Tijdens het slotfeest op de Brink werd Gerrit Bazuin door iedereen met een staande ovatie en diepe 
buiging bedankt voor zijn inzet. Na 38 jaren “trouwe dienst” binnen de CD gaat hij ermee stoppen. 

Gerrit de man van weinig woorden maar des te meer daden nam met tranen in zijn ogen het applaus in 
ontvangst. 

Commissie Dorpsbelangen bedankt alle verenigingen, ploegleiders, deelnemers, EHBO, vrijwilligers, 
sponsoren, pers, fotograven, het publiek, kortom iedereen voor deze geweldige week . 

De foto’s van de 48e sport en spelweek zijn binnen kort te zien op: https://www.sportenspelweek.nl  
 
Via Rieks Kampherbeek kregen we prachtige filmpjes van de Playback avond. De filmbestanden kan je 
downloaden door op de link te klikken. Het wachtwoord is: Annen   (beschikbaar tot 01-07-2019). 
Ploeg Groen  https://kamph016.stackstorage.com/s/03RhDRSKS76O9Kb 
Ploeg Oranje  https://kamph016.stackstorage.com/s/jivYiE49kc2KKPk 
Ploeg Geel  https://kamph016.stackstorage.com/s/OMTPvuoWaB2VuOL 
Ploeg Roze  https://kamph016.stackstorage.com/s/KmqyPCZX7tAXTdW 
Ploeg Rood  https://kamph016.stackstorage.com/s/HueWgsi5b40X0TI 
Ploeg Blauw  https://kamph016.stackstorage.com/s/V8kQhhco7YnsFbS 
 
De filmpjes zijn ook te zie op youtube afspeellijst: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnjY22Z-GAR9VturPvWWNUiNpaVG7gYg 
 
De Vlogs van de Anonieme pers kan je terugkijken via: 

https://www.youtube.com/results?search_query=anonieme+pers+2019 

http://www.annen-info.nl/
https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/collections/72157703829276534/
https://kamph016.stackstorage.com/s/03RhDRSKS76O9Kb
https://kamph016.stackstorage.com/s/jivYiE49kc2KKPk
https://kamph016.stackstorage.com/s/OMTPvuoWaB2VuOL
https://kamph016.stackstorage.com/s/KmqyPCZX7tAXTdW
https://kamph016.stackstorage.com/s/HueWgsi5b40X0TI
https://kamph016.stackstorage.com/s/V8kQhhco7YnsFbS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnjY22Z-GAR9VturPvWWNUiNpaVG7gYg
https://www.youtube.com/results?search_query=anonieme+pers+2019
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Foto Jenny Verwoerd. 

 
 
Ingekomen post 

 
Na het ontzettend leuke en gezellige Jeu  de Boules in de Sport en Spelweek, ontstond 
het idee om een Jeu de Boules  app groep aan te maken. Voor mensen die het ook zo 
leuk en gezellig vinden om zo nu en dan een spelletje Jeu de Boules te spelen. We 
hebben dit idee meteen serieus opgepakt en hiervoor een nieuw mailadres aangemaakt. 
Op dit mailadres kunnen mensen zich aanmelden en dan maken we een appgroep 
aan. jeudeboules_annen@outlook.com 

 
We hopen op veel positieve reacties en aanmeldingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Scholte en Fokelina Wijnbergen.  
  

 

 

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 komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

 
 

  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdi4b5ytraAhWS2aQKHaqnCyoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/kalender-1&psig=AOvVaw05lq48L6XTw-D01jLsaND4&ust=1524922883826660
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Commissie Dorpsbelangen wil samen met Impuls Naoberhulp opzetten, doe je mee?

In Annen is nog sprake van het ouderwetse Naoberschap, het omzien naar elkaar en 
kijken of je de buren een helpende hand kunt bieden. Maar zo af en toe is er toch wat 
extra ondersteuning nodig. Je wilt niet te vaak op je buren terugvallen of je hebt (nog) niet 
veel contact in de buurt.  
Daarom wil Commissie Dorpsbelangen samen met vrijwilligers uit Annen en 
welzijnsorganisatie Impuls Naoberhulp opzetten. Uitgangspunten van de Naoberhulp is 
dat het gratis is en geen concurrent van plaatselijke bedrijven of organisaties zal zijn.  

 
Voorbeelden van Naoberhulp 

Een klusje doen zoals een lampje ophangen of een middagje op bezoek bij iemand voor een praatje of om 
een spelletje te doen. Een keertje samen koken of (uit)eten een stukje wandelen of met een rolstoel op 
pad. Samen vissen, een keer een formulier invullen, de krant voorlezen, mee naar de markt of een winkel, 
of iets ophalen. 
Allemaal voorbeelden van wat er vanuit de werkgroep Naoberhulp zou kunnen ontstaan. Zodat uiteindelijk 
alle inwoners van Annen, die een hulpvraag hebben, worden geholpen. De vrijwilliger die de Naoberhulp 
verleent, vervult hiermee een dankbare taak. 
 
Voor het opzetten van Naoberhulp  zoeken we vrijwilligers.  

Wil je meewerken aan het opzetten van Naoberhulp in Annen?  
Meld je dan aan bij de werkgroep Naoberhulp Annen.  
De werkgroep wordt begeleid door Impuls, de welzijnsorganisatie in Aa en Hunze.  
Aanmelden kan bij Martine Hopman, buurtwerker Impuls, 
m.hopman@impulsaaenhunze.nl of 06-132 27 483.  

 
Naoberhulp Annen, burenhulp voor en door Anneroelen. Aanmelden graag vóór 10 juni, bedankt!  

 

 

 

Maandag 8 juli vanaf 18.00 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 Oranje 
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.  

 
→ zo moet het dus niet! → 
 
Is de container vol, stuur dan even een 
berichtje naar info@annen-info.nl  
 
Alléén oud papier en karton is zeer welkom. 
Bedankt!  
De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, aan de Spijkerboorsdijk.  
 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmuLLhtraAhVDVxQKHXt5A7sQjRx6BAgAEAU&url=https://oldenzaal.nieuws.nl/nieuws/20171215/ophalen-oud-papier-zuid-berghuizen-weekje-vervroegd/&psig=AOvVaw2ScHdzUxT7qIKTkricEKxA&ust=1524904616565415
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii26mL7rjiAhXLUlAKHRRZARUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Findebuurt.nl%2Fhoekschewaard%2Fnieuws%2Fgrote-puinhoop-voor-papiercontainers-van-sho-dit-kan-zo-niet-langer~54526%2F&psig=AOvVaw0c9GvxW49FTGT7_ihDiqT-&ust=1558948534366808
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15 juni “start voorterrein sporthal” 

 
Inmiddels hebben de eerste werkzaamheden plaatsgevonden rondom de sporthal. 
Toch willen we graag samen met het dorp een officieel startmoment maken van deze 
grote “opknapbeurt!” Dit zal plaatsvinden op 15 juni om 10.00 uur. Het voorterrein van 
het Dorpshuis en de Sporthal zal worden ingericht met speel- en beweegtoestellen voor 
jong en oud. Het gebied wordt autoluw. 
Er komt een nieuwe fietsenstalling en parkeerplaatsen voor mindervaliden.  Ons 

Dorpshuis krijgt een terras. Daarnaast is de werkgroep nog bezig met het zoeken naar een juiste locatie 
voor een beachveld. 

 
De officiële opening staat gepland voor 20 september.  
 

LET OP: de parkeerplaats voor de sporthal is vanaf 6 mei afgesloten! 
 

Meer info zie Sport en Spelboekje 
 

 

 

De website van Annen is nu ook geschikt voor tablet en smartphone! 

 

De website www.annen-info.nl  van Commissie Dorpsbelangen is vernieuwd. 
De site is nu ook goed te gebruiken op tablet en smartphone.  
 
Neem eens een kijkje op de site. 
Valt je iets op (wat niet goed is) stuur dan even een berichtje naar 
info@annen-info.nl   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Avond4daagse, een loopevenement voor jong én oud, klein én groot!  

Van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni 2019 is het weer zover, dan vindt de Avond4daagse Annen plaats!  

Het evenement organiseren we niet alleen voor de basisschool kinderen, maar juist ook voor de jeugd en 
volwassenen. Kom gezellig meelopen met je bridgeclub, judoclub, dansgroep, yogaklas of kookclub. We 
hebben elke avond een leuke 5 of 10 kilometerroute, met op woensdag de Breelandroute! Haal elke dag 
een nieuwe route bij de stand van de organisatie en loop gezellig met je club de mooi uitgezochte routes 
door het bos en de dorpen Annen en Anloo. Op vrijdagavond is natuurlijk de intocht via de Voetakkers en 
Middenweg en ontvangen alle lopers hun welverdiende medaille!  

We starten elke avond vanaf VV Annen. Inschrijven gaat tegenwoordig online, dus 
makkelijker kan niet. Voor meer informatie voor het online inschrijven, starttijden, 
etc. kun je terecht op onze website http://www.avondvierdaagse-annen.nl of via 
facebook www.facebook.com/a4d.annen.  

 
Toneelvereniging Advendo viert in november haar 150 jarig jubileum. 
 
In november (22, 23, 29 en 30) gaan we met leden en oud-leden ons 150 jarig jubileum vieren.  
We zijn al volop met de voorbereidingen bezig en hopen er een mooi feest van te maken!  
We hopen onze donateurs en andere belangstellenden dan te mogen begroeten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.avondvierdaagse-annen.nl/
http://www.facebook.com/a4d.annen
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Vocaal Festival Annen viert haar 10-jarig bestaan op 8 en 9 juni 
 
Wat doen we met het pinksterweekend dit jaar? 

  

Natuurlijk gaan we de zaterdag overdag kijken bij de vele gratis optredens van het Vocaal Festival Annen. 

De zaterdagavond het proms-concert bezoeken en zondag genieten van de de 

tourtocht langs gevarieerde concerten tijdens festival onTour. 

 

Zie www.vocaalfestivalannen.nl  voor de mogelijkheden! 

 

8 juni Vocaal Festival Annen 

10:00-17:00 uur 

Koren treden op verschillende podia op. Met gratis historische busdienst en workshops 

 

Deze zaterdag wordt afgesloten met Festival Proms 

20:00- 22:30 uur 

Elk jaar weer een unieke avond. Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest treedt op met diverse koren. 

 

9 juni Festival on Tour 

13:00-17:00 uur 

Een dag met prachtige optredens van diverse koren/groepen/artiesten op verschillende locaties. Ook 

tussen deze locaties wordt een doorlopende (gratis) dienstlijn met historische bussen gereden. 

 

 

 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.vocaalfestivalannen.nl/
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Doneer voor een hartveilig Annen! 
 
Voor de bewoners, door de bewoners.  
  
Ondanks dat er de afgelopen tijd door meerdere goede initiatieven al drie extra AED’s zijn gekomen, heeft 
Hartveilig Annen het doel om Annen nóg hartveiliger te maken en de dekking in het dorp te vergroten. Hoe 
meer AED’s in ons dorp hangen, hoe groter de kans dat iemand sneller geholpen kan worden. En elke 
minuut telt….! 
  
Tijdens Koningsdag is al een flink bedrag opgehaald, maar helaas nog niet genoeg. Dus draag jij 
Hartveilig Annen ook een warm hart toe? Elke bijdrage wordt gewaardeerd! 
 
Doneren kan via onderstaande link.  
 
Alvast bedankt namens HartVeilig Annen.  
 
https://www.whydonate.nl/fundraising/doneer-voor-een-hartveilig-annen-door-de-bewoners-voor-de-
bewoners/nl#.XOb1c7tg99Z.whatsapp  

 

 

 
 
 
Zaterdag 13 juli 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. 
 

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 
 

Overige activiteiten Harleydag Annen voor alle 65+ers uit Annen 
 
Vrijdag 21 juni a.s.: langste dag wandeling + heerlijk buffet vanuit het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. 
€ 5,- p.p. Opgave bij Marleen Schepers 06-15222713 
 
Ingekomen post 

http://www.annen-info.nl/
https://www.whydonate.nl/fundraising/doneer-voor-een-hartveilig-annen-door-de-bewoners-voor-de-bewoners/nl#.XOb1c7tg99Z.whatsapp
https://www.whydonate.nl/fundraising/doneer-voor-een-hartveilig-annen-door-de-bewoners-voor-de-bewoners/nl#.XOb1c7tg99Z.whatsapp
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Een lezer stuurde onderstaande oude foto en bijgevoegde link, leuk zo’n kijkje in de 
geschiedenis!   
Met onder andere voetballen op de Brink. 
https://dorpsonderzoekannen.jouwweb.nl/annen-vroeger  
 

 

 
 
 

 
  

http://www.annen-info.nl/
https://dorpsonderzoekannen.jouwweb.nl/annen-vroeger
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“Brinkdorpen verdienen meer reuring” 
  
NIEUW: Het magazine “Brinkdorpen in Nederland”. In de eerste editie staan verhalen over Zelhem, 
Dwingeloo, Annen, Orvelte, Rheeze, Norg, Dalen, Hilversum, Melderslo en Den Ham.  
In totaal zijn er meer dan zeventig brinkdorpen in Nederland. De meeste liggen in Drenthe en Overijssel. 
Maar ook elders in het land zijn brinkdorpen te vinden. En in Duitsland. Het magazine wordt uitgegeven 
door Villa 5. Dit bedrijf heeft net een vestiging geopend in het Drentse brinkdorp Dalen. Bovendien komt 
één van de eigenaren uit  brinkdorp Den Ham. “Brinkdorpen in Nederland” is te vinden bij alle toeristische 
informatiepunten in Drenthe en Overijsel. Het magazine kan ook digitaal worden gelezen op: 
www.brinkdorpen.nl 
  
 

 
 
 
 
De gezellige Brinkmarkten in Annen! 
 

 
14 juli 
28 juli 
11 augustus 
1 september 
 
10.00-17.00 uur 
Voor meer informatie kijk dan op: www.brinkmarkten-annen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

http://www.annen-info.nl/
http://www.brinkdorpen.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.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  
 
De activiteiten die in de maand mei plaatsvinden op een rij: 
 
 
 

 
Op pad met  

 
Maandag 3 juni: “Huiskamer Impuls”  
I.p.v. de tweede maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag), 
     
Bezoek aan de tuin Stonefarm in Stadskanaal. 
Vertrek 9.30 uur vanaf "Ons Dorpshuis". 
Vervoer: zelf verzorgen of afspraken maken met mede-bezoeker  

 
“Koffie op locatie” 

 

 
Sociale Huiskamer PLUS in zwembad "De Borghoorns" 
Maandag 24 juni 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 
De Klussendienst komt deze ochtend uitleg geven over hun 
bezigheden. 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent 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 0592-245924. 
 

 
 
 
 

 
 
“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 – 16.30 uur 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
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De eerste schop in de grond voor glasvezel! 
 

 
 
Maandag 27 mei 2019 was voor het Drents Glasvezel Collectief (DGC) een gedenkwaardige dag. Samen 
met Glasvezel buitenaf, Rendo, de deelnemende gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen en 
aannemer Allinq werd ‘de eerste schop in de grond’ gezet als symbolisch startpunt van de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in de dorpen en het buitengebied van Noordoost Drenthe. 
 
Deze ingewikkelde operatie (een hele rij mensen aan de schop en onze dorpsgenoot Meindert Krijnsen op 
de graafmachine) vond plaats op de kruising van de Voetakkers en Ronkelskamp vlakbij het zwembad in 
Annen, de plek waar een paar weken eerder het echte werk al was begonnen met de voorbereiding voor 
het plaatsen van het eerste verdeelstation (POP). 

 
Voorafgaand aan dit eerste graafwerk bood voorzitter Meindert namens DGC onze 
glasvezel-partners een prachtig beeld aan van ons Drentse Bartje, als dank voor de 
goede samenwerking in de voorbereidingsfase. Het was een heel bijzondere Bartje, 
uitgedost als echte kabellegger, helemaal klaar om met graven te beginnen. 
 
Vanaf dit startpunt in Annen gaat een flink aantal graafploegen aan de slag met het 
graven van de geul door de bermen, trottoirs en de gemeentelijke groenstroken in alle 
dorpen en bijbehorende buitengebieden. Nadat de verbinding met het landelijke 
glasvezelnetwerk is gelegd en is getest kunnen vanaf eind september de eerste 
huisaansluitingen worden gemaakt. In totaal wordt er in heel Noordoost Drenthe circa 
720 kilometer geul gegraven en worden er ruim 5.100 woningen en bedrijven 
aangesloten op het glasvezelnetwerk. 
 
Wil je meer weten over de route die gevolgd wordt en wanneer welk dorp aan de beurt 

is kijk dan op de website van Glasvezel Buitenaf, onder Aanleg/Planning. 
Als alles volgens schema verloopt wordt de laatste verbinding in Noordoost Drenthe gerealiseerd aan het 
eind van de zomer 2020 en kan dan iedereen die zich heeft aangemeld beschikken over supersnel 
internet via de glasvezelkabel. 
 
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/annen/aanleg/planning/  
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordoost%20drenthe/aanleg/planning/
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/annen/aanleg/planning/
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Zaterdag 15 juni Rabo Jeugdtoernooi 

 
Zaterdag 15 juni a.s. vindt de 12de editie van het Rabo Jeugdtoernooi van de VV 
Annen plaats. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de jongste jeugd; van JO8 tot en 
met JO13. De jongste jeugd JO8 en JO9 starten de dag om 9.00 uur, daarna volgen 
JO10 en JO11 om 13.30 uur en we sluiten af met JO12 en JO13 om 17.30 uur. 
Inmiddels hebben zich 40 teams ingeschreven. We hopen op mooi weer en veel 
toeschouwers, dus komt allen zou ik zeggen! 
 

Het toernooi vindt plaats op ons idyllisch gelegen sportpark “De Hofakkers” en we kunnen nog wel wat 
vrijwilligers gebruiken (met name voor de middag en avond). De taken bestaan uit 
kantinewerkzaamheden, snoep verkopen, ranja inschenken, hamburgers bakken en helpen opruimen na 
afloop van het toernooi. Ook voor middelbare scholieren lenen deze taken zich prima om punten te halen 
voor de maatschappelijke stage.  
 
Het is een erg gezellige dag en bij voldoende vrijwilligers blijft er ook genoeg tijd over om voetbal te kijken. 
Aanmelden als vrijwilliger of maatschappelijke stage kan bij Maarten Westmaas: 06-46424140  
of Femmie Mulder 06-18302307 
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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.  
 
Met korting naar Zomerzinnen én Tessa de Loo  
Kom zaterdag 22 juni naar Zomerzinnen in Dwingeloo, het grootste literatuur- en muziekfestival van 
Noord-Nederland. Op en rond de brink treden meer dan dertig landelijk en regionaal bekende schrijvers 
en muzikanten van naam en faam op. 
Leden van Drentse bibliotheken of literatuurclubs kunnen een speciale kortingskaart kopen. Zij betalen 
slechts € 15,00 in plaats € 22,50. Deze kaart geeft niet alleen toegang tot alle festivalonderdelen, maar 
ook tot het exclusieve interview met Tessa de Loo. 
De speciale kortingscode heb je inmiddels ontvangen via de nieuwsbrief van de bibliotheek. Kaarten 
bestellen met korting kan vanaf 1 mei en alleen op de website zomerzinnen.nl 
Meer informatie: https://www.bibliothekendrenthe.nl/zomerzinnen 
 
E-books 
De bibliotheek heeft een groot aantal recente e-books om (tijdelijk) op je telefoon of tablet te zetten en te 
lezen. Deze dienst is alleen beschikbaar voor leden van de bibliotheek. 
E-books downloaden: hoe werkt het? 
Download allereerst de e-book app op je e-reader, telefoon of tablet (check hoe het per apparaat werkt op 
de site van de Online Bibliotheek).  
Daarna kun je de gewenste e-books selecteren en op een eigen 'boekenplank' plaatsen. Met deze e-book 
app kun je ze vervolgens lezen. 
Je kunt 10 e-books tegelijk lenen, de boeken blijven 3 weken beschikbaar. Na het verlopen van de 
leentermijn worden de e-books automatisch van je boekenplank verwijderd. Meer informatie: 
https://www.bibliotheekgieten.nl/digitaal-leren/apps-van-de-bibliotheek 
 
Voor meer informatie over e-books en andere diensten van de Bibliotheek kun je natuurlijk ook terecht in 
het Digitaal Café. 

 
De Bibliotheek is gesloten op: 
Maandag 10 juni (tweede pinksterdag) april (2e paasdag) 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Foto’s 100 jaar ruilverkaveling Drenthe nu online 
Drenthe koploper digitalisering foto’s inrichting landelijk gebied  
 
Gedeputeerde Henk Jumelet en Evelien van Everdingen, directeur van Prolander, hebben 
donderdagmiddag de  fotocollectie van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) officieel online 
gezet. Dat deden zij tijdens het druk bezochte symposium over een eeuw ruilverkavelen in Drenthe, 
georganiseerd door het Drents Archief.  
Zo’n zes jaar geleden startte, op initiatief van oud-medewerker van Dienst Landelijk Gebied,  
Fré Strating, een project om de waardevolle foto’s van de Drentse ruilverkavelingen te bewaren. Na jaren 
van selecteren, scannen en beschrijven, is er nu een collectie van ruim 4.000 foto´s beschikbaar en door 
iedereen te bekijken op de website van het Drents Archief. Het zijn beelden van meer dan 75 uitgevoerde 
ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten in de provincie Drenthe van de afgelopen 100 jaar. Drenthe 
is hiermee de eerste én enige provincie in Nederland waarvan de collectie van de inrichting van landelijk 
gebied is gedigitaliseerd, beschreven en ontsloten. 
Drentse ruilverkaveling 

De afgelopen decennia is in Drenthe door een flink aantal ruilverkavelingen, kavelruilprojecten en 

herinrichtingen het ‘olde landschap’ flink op de kop gezet. Gestimuleerd door maatschappelijke, 

economische en politieke veranderingen veranderden de visies op het gebruik en inrichting van het 

platteland continu. De werken zijn nu afgerond en gelukkig zijn er duizenden foto’s bewaard gebleven. 

Deze foto’s geven een mooie inkijk in de zeer uiteenlopende ruilverkavelingen en ontwikkelingen in het 

Drentse landschap van de afgelopen eeuw. 

 

Fotocollectie online 

Het had niet veel gescheeld of deze waardevolle schat aan informatie zou verloren gegaan zijn. Op 

initiatief van  

Fré Strating is er samen met het Drents Archief, provincie Drenthe, het Kadaster en Prolander (voorheen 

de Cultuurtechnische Dienst, de Landinrichtingsdienst en de Dienst Landelijk Gebied) een plan uitgevoerd 

om deze foto’s te behouden en toegankelijk te maken voor iedereen. De voltooiing van dit intensieve 

project werd donderdagmiddag gevierd met een drukbezocht symposium in Podium Zuidhaege. Henk 

Jumelet: “Ik ben heel blij dat deze klus geklaard is omdat de foto’s een prachtig inzicht geven in hoe het 

landelijk gebied in Drenthe zich heeft ontwikkeld. Dat is altijd op Drentse wijze, in nauwe samenwerking 

met de omgeving gebeurd’.  
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Tijdschrift en documentaire 

Ter ere van de fotocollectie is er een speciale editie van het kwartaalblad Waardeel van de Drentse 
Historische Vereniging uitgebracht. Deze is volledig gewijd aan de Drentse ruilverkavelingen in woord en 
beeld. Ook is een  documentaire over 100 jaar ruilverkavelen in Drenthe gemaakt, die donderdagmiddag  
voor het eerst werd vertoond. De film wordt op zaterdag 8 juni uitgezonden door RTV Drenthe.  De 
documentaire is later dit jaar, de hele maand september, te zien in het Drents Archief.  
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