Jaargang 6

Jaargang 9

maart 2018

Zwembad de Borghoorns is op zoek naar ideeën.
In het vorige Mededelingenblad werden een aantal enthousiaste
vrijwilligers gezocht die in een werkgroep mee wilden denken over
hoe we het zwembad meer onder de aandacht kunnen brengen bij de
inwoners van Annen, de ondernemers en de verenigingen.
De gemeente wil namelijk graag dat er meer activiteiten in de
zwembaden georganiseerd worden om zo meer mensen kennis te
laten maken met het zwembad.
Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen niet alleen tijdens de openingsperiode, maar ook
buiten het zwemseizoen gebruik maken van het zwembad (Niet het badwater, maar wel de andere
faciliteiten).
Inmiddels is er een enthousiaste werkgroep ontstaan en zijn er al allerlei leuke ideeën en
activiteiten naar voren gekomen. Maar daar kan natuurlijk altijd meer bij. Dus mocht je nog een
leuk idee of activiteit hebben die tijdens de openingsperiode of in de periode daarvoor of daarna bij
het zwembad kan plaatsvinden dan horen wij dat graag.
Alle ideeën, suggesties en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar info@annen-info.nl
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 links op: Bekijk volledige kalender.
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar info@annen-info.nl
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Jaarvergadering CD goed bezocht!
De openbare jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen op 14 februari is goed bezocht dit
jaar. Zo’n 40 belangstellenden hebben zich laten informeren over de activiteiten die de CD in 2017
heeft georganiseerd. De ondernemers en verenigingen uit Annen waren speciaal uitgenodigd om
van gedachten te wisselen over de levensvatbaarheid van de verenigingen. Het blijkt voor
sommige verenigingen moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden, zeker voor bestuursfuncties maar
ook voor klussen die regelmatig gedaan moeten worden. Er werden tips uitgewisseld en het belang
van samenwerken werd nogmaals benadrukt. We kijken terug op een zeer geslaagde
jaarvergadering!
(Doetiek) Yvonne Kremer ontvangt bloemetje voor verkoop Dorpsvlag.
Tijdens de openbare jaarvergadering
werd Yvonne Kremer in het zonnetje
gezet. Yvonne verkoopt in haar
hobbywinkeltje “Doetiek Yvonne”
namelijk al jaren de Dorpsvlag.
Commissie Dorpsbelangen is hier blij
mee en bedankte haar hiervoor met een
bloemetje.
De Dorpsvlag is dus in allerlei maten te koop in het kleinste hobby
winkeltje van het Noorden: Doetiek Yvonne, Schoolstraat 18 9468 BS

Jij gaat toch ook stemmen op woensdag 21 maart?
Aa en Hunze Kiest: De Stemhulp voor gemeente Aa en Hunze is beschikbaar. Inwoners van de
gemeente Aa en Hunze, kunnen gebruik maken van de stemhulp op de website
www.aaenhunze.mijnstem.nl Deze stemhulp is gericht op de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 21 maart plaatsvinden.
In de stemhulp worden stellingen behandeld over onderwerpen die van belang zijn in de gemeente.
De onderwerpen variëren van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en ruimte voor
koopzondagen tot het onderhoud van het openbaar groen en het toestaan van zonneparken. Bij
elke stelling is van de politieke partijen het standpunt en de motivatie te lezen. De zes
deelnemende partijen in de gemeente zijn Combinatie Gemeentebelangen, PvdA, VVD, D66,
GroenLinks en CDA. Inwoners kunnen aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de
stellingen. Aan het eind geeft de stemhulp persoonlijk stemadvies.

“Onze Rabbe Vedder” heeft zich overigens ook kandidaat gesteld voor de
Gemeenteraadsverkiezingen, hij staat op de lijst van Combinatie Gemeentebelangen Aa
en Hunze. Daar zijn we als Commissie Dorpsbelangen best trots op!

Vrouwen van Nu ontvangen mooi bedrag van de CD!
Tijdens de Kerstfair op zaterdag 9 december heeft Commissie
Dorpsbelangen loten verkocht ten behoeve van de Vrouwen van
Nu -afdeling Annen.
Ype Tol (voorzitter CD) en Marlous Dijksma (voorzitter
Kerstfair) mochten hen een cheque ter waarde van €635,overhandigen, welke gebruikt zal worden ter ere van hun 85
jarig bestaan.
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Maandag 9 april , vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Met medewerking van ploeg Rood
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

Annen Doet het op 7 april.
NL Doet is dit jaar op 9 en 10 maart, omdat het dan nog best koud kan zijn heeft de CD besloten
Annen Doet een maand later te organiseren. Gemeente Aa en Hunze werkt hier aan mee ze
leveren bijvoorbeeld schoonmaak materiaal en bieden de vrijwilligers wat te eten en drinken aan,
dat is elk jaar weer goed geregeld.
Dit jaar gaan we in plaats van ’s ochtends ’s middags aan de slag.
We verzamelen zaterdag 7 april om 13.00 uur bij het Streetveld voor de sporthal.
We eindigen om 16.30 uur bij de Sportsbar met een hapje en een drankje.
We hebben best veel klussen te doen dus we hopen op veel vrijwilligers!

Wat gaan we 7 april doen?
Voor o.a. onderstaande klussen zoeken we vrijwilligers.
Gezocht: schilders om “Ons Dorpshuis” van een nieuw verfje te voorzien.
Gezocht: hulp om 2 terrassen van het Holthuys schoon te maken en bloembakken
te vullen zodat de bewoners er weer gezellig kunnen zitten.
Gezocht: schoonmakers van het Streetveld en de jeu de boules banen.
Gezocht: “soppers” die de straatnaam bordjes in Annen weer leesbaar maken.
Gezocht: een paar mensen dit het basketbal veld (naast het zwembad) speelklaar
willen maken.
Gezocht: hulp om het dierenparkje weer klaar te maken voor het voorjaar.
Gezocht: hulp die samen met de brandweer het zwerfafval rondom Annen opruimt.
]

Hoe meer hulp, des te mooier we Annen kunnen maken!
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Koningsdag Annen
Op vrijdag 27 april is het weer zover: Koningsdag op de Brink in
Annen! De vrijwilligers van Vrienden van Oranje zijn druk bezig met
het samenstellen van een leuk programma tijdens deze dag.
Het feest begint ’s morgen met het Oranjeontbijt, aangeboden
door de Ondernemersvereniging Annen. Het oranje ontbijt vindt
plaats op de Brink en is gratis.
Vervolgens begint het programma dat wordt georganiseerd door de
Stichting Vrienden van Oranje. Het programma gaat er iets anders
uitzien dan andere jaren, het programma is bijna klaar. Hou hiervoor de website en Facebook in de
gaten!
Annen’s got Talent
Een nieuw onderdeel is Annen’s got Talent. Tijdens dit onderdeel krijgt iedereen, jong en oud, de
kans om zijn/haar talent te laten zien. Van goocheltruc tot acrobatiek, zang en dans of kunstjes
met je hond! Wij willen het zien! Met jury en leuke prijzen. Wil je meedoen? Geef je op via
vriendenvanoranje@live.nl. Vermeld je naam, leeftijd, emailadres en telefoonnummer en natuurlijk
je act.
Stempelkaart
Je kunt deelnemen aan de activiteiten op vertoon van een stempelkaart. Kinderen die in Annen op
school zitten of naar een kinderdagverblijf gaan krijgen daar hun stempelkaart. Kinderen die in
Annen wonen maar een basisschool of kinderdagverblijf buiten Annen bezoeken, kunnen een
stempelkaart ophalen bij de stand van de Vrienden van Oranje op de Brink. Wanneer je een mail
stuurt naar vriendenvanoranje@live.nl zal de stempelkaart voor je klaarliggen met je naam er op.
Voor alle andere kinderen tot en met de basisschool leeftijd is de stempelkaart te koop voor €6,25.
Donateur worden?
Als donateur draag je met een bijdrage van € 6,25 per gezin bij aan de stichting Vrienden van
Oranje. Dit bedrag wordt jaarlijks door middel van een automatische incasso geïncasseerd.
Donateur word je met het hele gezin, onafhankelijk van het aantal gezinsleden ben je met één
bijdrage donateur. Je kunt je aanmelden als donateur via de website.
Meer informatie?
Wil je op de hoogte blijven van het programma of wil je donateur worden? Kijk dan op de website:
www.vriendenvanoranje.nl. We hebben ook een facebookpagina:
www.facebook.com/vriendenvanoranje.

Ingezonden post
Na 38 jaar verlaten wij Annen.
Wij hebben er altijd met heel veel plezier gewoond.
Gaan nu verhuizen naar Assen.
Ons nieuw adres is per 1 Maart.
Parkplein 14, 9401 RJ Assen.
Wij groeten ieder en bedanken iedereen voor de fijne jaren in Annen.
Hartelijke Groeten Nel en Jan Hoiting.
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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. 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 dan een mailtje naar
burgerhulpverlening@live.nl

Zaterdag 31 maart 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
www.facebook.com/harleydagannen

20 maart afdelingsavond Vrouwen van Nu Annen
Locatie: Dorpshuis, aanvang 19.45 uur
Onderwerp: Dokterspost Assen
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Programma in ’t Holthuys, toegankelijk voor iedereen uit Annen e.o.
1 maart

Zangkoor de Gietelingen
Entree gratis, koffie/thee €1,00

14.30 uur

8 maart

Pekelder Shantykoor
€7.50 incl. koffie/koek, borrel en hapje

19.30 uur

15 maart

Bingo
€2.00 per kaart alle rondes. Koffie/thee €1.00

14.00 uur

23 maart

Voorjaars Wandeling voor iedereen die zich aangesproken voelt
Start met kop koffie/thee. Onderweg een leuke stop.
Aansluitend een stamppotbuffet en toetje na.
€10,00 Incl koffie/thee en één consumptie na de wandeling.

14.30 uur

Theo Driessen (Zanger van Diep Triest) en pianist Theo Jansen
€7,50 incl koffie/thee, borrel en hapje

19.30 uur

27 maart

16.00 uur

“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.
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.
De Inloop: Dinsdag 6,13,20,27 maart
14.00 – 16.30 uur
De Inloop: Woensdag 7,14,21,28 maart 10.00 – 12.30 uur

Paasvuur in Annen op eerste Paasdag, 1 april.
De handbalvereniging, H.V.A. organiseert ook dit jaar het
paasvuur.
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Annerboscross 25 maart 2018
Zondag 25 maart 2018 is de Annerboscross. Wederom maakt de Annerboscross deel uit van de
Rabocup Assen en Noord-Drenthe. Het circuit is nog steeds op initiatief van Stichting Loopcircuit
De kop van Drenthe, die van start is gegaan in 2013. Met het geweldige parcours van de 5 en 10
kilometer (zowel verhard als onverhard) en uiteraard is ook de Kidsrun weer van de partij!
Wederom hopen we er weer een mooie, sportieve dag van te maken voor iedereen.
Jeugd/Kidsrun
De Annerboscross gaat van start met de kabouterloop. De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen een
rondje lopen van 300 meter. Daarnaast is er dit jaar ook weer de jeugdloop. Kinderen van groep 3
t/m 5 lopen 700 meter en de kinderen van groep 6 t/m 8 lopen 1400 meter. De start van de
Kabouterloop is om 13.30 uur. Aansluitend is de start van de 700 meter en de 1400 meter. Voor
de wedstrijden zal er een warming up zijn. Kijk voor meer informatie over de Kidsrun
op www.aaenhunzekidsrun.nl
Meedoen aan de Kabouterloop en de Kidsrun is gratis. Je krijgt na afloop iets leuks ter herinnering
van de Kidsrun en een broodje knakworst! De hardloopwedstrijd is onderdeel van het individueel
hardloopkampioenschap van de gemeente Aa en Hunze.
Starttijden en Inschrijven:
Kabouterloop en aansluitend jeugd (700 m en 1400 m) 13.30 uur
10 kilometer (wedstrijdloop) en 5 kilometer 14.30 uur
Opgeven voor de 10 of 5 kilometer kan op www.annerboscross.nl (onder inschrijven) , op de
website van Rabocup Assen en Noord-Drenthe www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 25 maart op ’t
Veld in Annen (bij de tenten). Kosten Voorinschrijving 7 euro, na-inschrijving 8,50 euro.
Voor meer informatie kan je terecht op de websites.
Naast de Rabobank als hoofdsponsor hebben zich ruim 20 bedrijven uit de regio ingeschreven als
sponsor. Mede dankzij hun steun is het mogelijk om weer een fantastische, sportieve dag neer te
zetten voor iedereen.
Wij hopen je weer te mogen ontvangen op 25 maart 2018!
Vrijwilligers: Mocht je het leuk vinden om vrijwilliger te zijn op 25 maart? Kun je een paar uurtjes
helpen? Meld je dan aan via info@annerboscross.nl
Clara Klinkers, Gosse Folkertsma, Hilly Oosting, Diny Eleveld en Bianca Klinkhamer.

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

Kaart en sjoel avonden
Zaterdag 24 maart Inschrijven (€2,50) 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Hoenderken telefoon: 0592272621
e-mail activiteiten@dorpshuisannen.nl
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Koffieochtend
Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e maandag van de
maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur, 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

Sponsorconcert Annerzangoelen vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 20.00 uur
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 houdt het gemengd koor d'Anner Zangoelen weer hun
jaarlijks donateursconcert. Ook dit jaar weer een zeer gevarieerd programma van veelal bekende
Engelse, Duitse en Nederlandse liedjes. Het geheel staat onder leiding van dirigent Barend
Schipper en met de muzikale begeleiding van accordeonist Johan Kleine. Zaterdag wordt de avond
feestelijk afgesloten door instrumentalist Wim Dekker, op wiens muziek kan en mag worden
gedanst.
De zaal wordt om 19.15 uur geopend, het concert begint om 20.00 uur.
Voor het goede verloop wordt men verzocht voortijds kaarten te halen. Voor donateurs zijn deze
gratis, niet-donateurs betalen €7,50.
De kaarten zijn te halen in “Ons Dorpshuis” op de 1 maart tussen 18.30-19.30 uur. Of te
reserveren via 0592-273820 (Aly) of 0592-580580 (Ina). Ook kan men reserveren via e-mail:
annerzangoelen@kpnmail.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, 26 maart van 9.30-11.30 uur.
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Henk Jan de Groot, Tachtig Tammo! Zaterdag 14 april, 20.00 uur,
'In 'Tachtig Tammo!' neemt troebadoer Jan Henk de Groot je
mee naar Westerdiepsterdallen, het kleinste dorp van
Nederland, waar het kampvuur brandt, de wijn rijkelijk vloeit
en de tijd lijkt stil te
staan. Onthaasten, het kalmer aan willen doen is het actuele
thema van zijn theaterprogramma.
Vandaar de titel: 'Tachtig Tammo!'; een gevleugelde
uitspraak die in de jaren '90 te lezen was op verkeersborden
langs de Kielsterachterweg in een poging om automobilisten
gas terug te laten nemen.
In Westerdiepsterdallen, in het boerderijtje bij zijn vriend
Bonney Brattinga, weg van het hectische leven, is een nieuw
album ontstaan: 'Keunenk van Westerdaipsterdale'.
Een album met 12 eigen liedjes die tot het beste behoren
wat vorig jaar in het Gronings is verschenen”(**** DvhN).
Jan Henk verstaat de kunst om van de kleine dingen in het
leven een bijzonder liedje te maken. Platenzaak ‘Evelyntje’,
jeugdliefde ‘Janine’, therapeutisch ‘Vuurtje kieken’ en het
zoeken naar ‘Evenwicht’. Het komt allemaal voorbij.
Zaterdag 14 april dus Tachtig Tammo! Gas los en genieten. Toegangsprijs €7,50 vrienden €2,50.

Workshop iPad
Heeft u onlangs een iPad aangeschaft, of bent u nog niet bedreven in de bediening daarvan?
Dan kan deze workshop u wellicht verder helpen. De workshop bestaat uit vier lessen. Aan de hand
van praktijkopdrachten leert u omgaan met uw iPad, werken met apps, internetten en e-mailen.
De workshop is laagdrempelig, er is geen voorkennis vereist en u werkt met uw eigen iPad.
Let op; alleen voor Apple iPad, geen andere tablet.
Data: dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart
Tijd: 9:30 – 11:30
Kosten: €40,00 (Bibliotheekleden €30,00) Dit is inclusief een cursusboek en koffie.
Voor meer informatie en opgave: Bibliotheek Annen, Kruisakkers 34a Tel: 088-0128295
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.
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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:
Tijdstip:
Kosten:

Donderdag 15, 22, 29 maart en 5, 12 april
09.30 tot 11.30 uur
De cursus is gratis.

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.
Belastingspreekuren in Bibliotheek Aa en Hunze
Hulp nodig bij digitaal belastingaangifte doen? Vraag het de Bibliotheek!
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. U krijgt hierover vanzelf bericht van de
Belastingdienst. Ziet u er tegenop om digitaal belastingaangifte te doen? Kunt u daar wel een
beetje hulp bij gebruiken? Dat kan bij Bibliotheek Aa en Hunze voor de inwoners van deze
gemeente.
Wat gaan we doen?
U krijgt hulp van een medewerker van de SVO Oostermoer of Humanitas bij het invullen van uw
belastingaangifte.
Daarvoor maakt u een afspraak voor het belastingspreekuur.
Let op: u heeft een DigiD nodig!
De belastingspreekuren vinden plaats op:
Woensdag 7 maart van 10.00 tot 11.30 uur: bibliotheek Gieten
Woensdag 14 maart van 19.00 tot 20.30 uur: bibliotheek MFC de Spil Gasselternijveen
*Donderdag 5 april van 19.00 tot 20.30 uur: bibliotheek Annen*
Donderdag 12 april van 10.00 tot 11.30 uur : bibliotheek Rolde
U kunt zich voor alle spreekuren (dus ook die van Annen) telefonisch of digitaal aanmelden via
088-0128220. info@bibliotheekgieten.nl
Er wordt hulp geboden bij vragen die voortkomen uit het invullen van de belastingaangifte en bij
het controleren van ingevulde formulieren.
Let op: wanneer het gaat om het invullen van een complete aangifte, zal er doorverwezen worden.
Wij verzorgen niet de complete aangifte voor u.
Voor meer informatie:
www.bibliotheekannen.nl/component/gids/newsitem/6572966-belastingspreekuren-in-bibliotheekaa-en-hunze
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Groet en Ontmoet kandidaat raadsleden in Bibliotheek Rolde.
Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen gemeente Aa en Hunze? Wat vinden zij
belangrijk? En wat juist niet?
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, organiseert Bibliotheek Rolde een ‘Groet &
Ontmoet’ bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 maart van 15:30 – 17:00 uur.
Op die manier bereiden we je voor op het maken van een stemkeuze.
Groet & Ontmoet-bijeenkomst.
Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Tijdens dat uur maak je persoonlijk kennis met
kandidaat raadsleden van verschillende politieke partijen. Ook ga je onder leiding van een
gespreksleider in gesprek over actuele, lokale onderwerpen. Dus, kom langs, maak kennis, ga in
gesprek en bepaal je stemkeuze!
Welke politieke partijen zijn aanwezig?
VVD: Dhr. B. Luinge
PvdA: Mw. K. ten Brink en Dhr. H. Santes
Groen Links: Dhr. C. Lambert
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CDA: Mw. S. Hilgenga-van Dam
Waar gaan we het over hebben?
Algemeen: Glasvezel – Openbaar Vervoer – Veilige fietsroutes naar de scholen
Voor Rolde – Gieten en Annen aangevuld met specifieke onderwerpen.
Dinsdag 13 maart van 15:30 – 17:00 uur
Bibliotheek Rolde Zuides 50 9451 KD Rolde Gratis toegankelijk.
Vragen? Neem contact op via: info@bibliotheekrolde.nl Tel: 088-0128250
Voor een actueel overzicht van alle bijeenkomsten: bibliothekendrenthe.nl/verkiezingen.

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.
Meer info: www.drentslandschap.nl
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8, 9 en 10 juni Drie dagen vol optredens, zang en plezier.
Festival In Concert
8 juni 20:45-22:30 uur
Een avond feest, vol van optredens in de tent op de Brink. (inhoud van het programma volgt in het
volgende mededelingenblad)
Vocaal Festival Annen
9 juni 10:00-17:00 uur
Op zaterdag 9 juni is het Vocaal Festival Annen, de aanmeldingen stromen alweer binnen en de
optredens beloven een mooi en gevarieerd programma. Nieuwsgiering wie zich al hebben
aangemeld? Check hiervoor de website Welkom - Vocaal Festival Annen of volg ons op facebook
@vocaalfestivalannen
Deze zaterdag is zoals altijd overdag vrij toegankelijk voor iedereen, ook de workshops zijn voor
iedereen gratis te volgen. 10 Podia verspreid door het dorp , bieden plaats aan 40 koren/groepen
met prachtige optredens.
Festival Proms
9 juni 20:00- 22:30 uur
Een spectaculaire afsluiting van het Vocaal Festival Annen.
Genieten van deze bijzonder mix van klassiek, filmmuziek, opera, musical, pop en/of streektaal
door koren en het Veenkoloniaal Symfonie Orkest!
U kunt hiervoor alvast uw tickets bestellen via de website Festival Proms - Vocaal Festival Annen.
Dit kan ook op de avond zelf aan de kassa!
Festival on Tour
10 juni 13:00-17:00 uur
Een dag met prachtige optredens van diverse koren/groepen/artiesten op verschillende unieke
locaties. Tussen deze locaties wordt een doorlopende (gratis) dienstlijn met historische bussen
gereden. U kunt uw tickets hiervoor ook alvast bestellen via de website Festival on Tour - Vocaal
Festival Annen. Of op de dag zelf aan de kassa op de diverse locaties.
Armoedeconferentie: Malle Pietje brengt arm en rijk bijeen
De eerste Armoedeconferentie Aa en Hunze, die op zaterdag 17 februari in
de Jacobuskerk in Rolde werd gehouden, trok zo’n 100 deelnemers. Het
gezelschap bestond uit zowel arme mensen als hulpverleners, die met
elkaar om de tafel gingen. Ook de wethouders Harry Dijkstra en Co
Lambert van de gemeente Aa en Hunze schoven aan.
De organiserende stichting Arme Kant van Aa en Hunze kijkt terug op een
geslaagd evenement, dat als doel had om duidelijk te maken wat armoede
betekent voor mensen, hoe je het herkent en wat je er met elkaar aan kunt
doen. Malle Pietje bleek dé oplossing. Daarover later meer.
‘Arme mensen zijn lui’
De conferentie, gepresenteerd door gepensioneerd predikant Hans Katerberg uit Borger, begon
met inleidingen van Theo Borger en Liesbeth Stolker van de stichting Arme Kant, en van
ervaringsdeskundigen Erika de Jonge en Heidi van der Laan. Daarna gingen de deelnemers in
groepjes van 8 tot 10 met elkaar in discussie over een aantal pittige stellingen, zoals ‘Arme
mensen zijn lui’ en ‘Mensen met schulden hebben dit aan zichzelf te danken’. Dat leidde tot
levendige discussies en stellige reacties, zo bleek tijdens de samenvatting -onder het genot van
soep en broodjes.
Wat te denken van: ‘Arme mensen zijn moe van het piekeren, regelen en stressen, maar zeker
niet lui. Rijke mensen zijn vaker lui, zij besteden veel dingen uit.’ Of: ‘Arme mensen zijn heel
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creatief, weten zich prima te redden en willen vooral als gelijkwaardig worden beschouwd. Ze
hebben net als alle andere mensen recht op ontspanning, op z’n tijd.’
Huisdier moet kunnen
Het hebben van een huisdier moet kunnen, was een alom gedeelde conclusie. Een huisdier heeft
vaak een belangrijke sociale functie. En het contact met hulpverleners wordt als prettig ervaren,
zolang er maar sprake is van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. In zo’n contact kunnen de
hulpverleners bepaalde tools aandragen, die de arme mensen helpen in hun creativiteit.
Onzichtbaar
Probleem is vaak dat armoede onzichtbaar is; arme mensen verbergen hun problemen. En dat is
jammer, want tijdens de conferentie bleek dat er prima en in alle openheid over kan worden
gepraat. Zonder zwaarmoedig te zijn. Integendeel: er werd juist veel gelachen. Helemaal tijdens
en na het cabaret van gezelschap Millenniumproof, dat op vrolijke wijze de problemen aan de kaak
stelde en tot slot een beroep deed op het aloude Drentse Naoberschap, waarbij arm en rijk
samenkomen en de kloof weten dichten.
Malle Pietje
Millenniumproof deed
daartoe nog een suggestie
van de hand, in de vorm
van een gemeentelijke
keten van kringloopwinkels
en ruilhandelplaatsen,
onder de naam Malle Pietje
(bij velen nog bekend van
de jaren ‘70 tv-serie
Swiebertje). Dit met een
knipoog naar burgemeester
Piet van Dijk, die niet
aanwezig was, maar
ongetwijfeld inmiddels ten
gemeentehuize gebriefd is
door Bromsnor.

Elke 2de dinsdagochtend van de maand
Inloopspreekuur Annen
maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid
Consulent Sociaal Team
Carin de Jonge, consulent mantelzorg Impuls
Martine Hopman, buurtwerker Impuls
10.00 – 12.00 uur Ons Dorpshuis
dinsdag 13 maart - dinsdag 10 april - dinsdag 15 mei - dinsdag 12 juni
Heeft u vragen/behoeftes/ideeën op het gebied van maatschappelijke hulpverlening, mantelzorg en leefbaarheid
in Annen?
Kom gerust langs, de koffie staat klaar. Een afspraak maken is niet nodig.
Graag tot ziens!
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