Jaargang 6

Jaargang 9

mei 2018

Annen Deed het weer.
7 april is Annen weer wat mooier gemaakt. Op
deze Annen Doet dag werd met een groepje
vrijwilligers samen met Commissie Dorpsbelangen
weer verschillende klussen uitgevoerd.
Met behulp van een groep brandweermannen werd
er in en rondom het dorp zwerfaval opgehaald.
Onder ander veel lege (drank) flessen, zwerfafval,
een matras, en een zak vol haar (!) werden
opgeruimd. Een andere groep werkten zich in het
zweet in het dierenparkje, altijd weer een
dankbare klus. Ook de bewoners van
woonzorgcentrum 't Holthuys zijn blij dat ze weer
gebruik kunnen maken van schone terrassen met
vrolijk gevulde bloembakken. In het Dorpshuis
kreeg een van de zalen een lekker frisse
verfbeurt. De jeugd kan weer "los" op het schone
streetveld en de jeu de boulers hebben weer een onkruidvrije baan.
Kortom er is veel gebeurd op deze stalende zaterdagmiddag. Gemeente Aa en Hunze trakteerde na
afloop op het welverdiende biertje met wat lekkers.
Meer foto’s ga naar: tinyurl.com/ycyp77kr
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Beste Anneroel (en andere lezers),
De redactie van het Mededelingenblad bood mij aan om een korte woordje tot u te
richten. Sinds november 2001 ben ik lid geweest van de commissie dorpsbelangen
Annen (CD). Ik zeg geweest want sinds 29 maart jl. ben ik toegetreden tot de
gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze.
Ik wil graag alle mensen die op mij hebben gestemd ontzettend hartelijk danken voor hun
uitgesproken steun aan mijn persoon, voor mij was het overweldigend. Ik zal mij in de komende 4
jaar voor de volle 100% gaan inzetten voor onze mooie gemeente in het algemeen en Annen in het
bijzonder. Ik heb er ontzettend veel zin in en zal menigeen in het dorp blijven ontmoeten.
Dit alles heeft wel als gevolg gehad dat ik per direct ben gestopt als lid van de CD. Zoals gezegd in
de periode nov. 2001 - mrt. 2018 heb ik met ontzettend veel plezier en enthousiasme deel uit
mogen maken van die geweldige club mensen die zich vrijwillig en tomeloos inzetten voor de
bevordering en behoud van de leefbaarheid in het leukste dorp van Drenthe. Ik ben dan ook
bijzonder trots op het feit dat ik daar een steentje aan bij heb mogen dragen.
Begonnen als gewoon lid en al snel in de sport-en spelcommissie gerold. Daarna ook vlot als
secretaris gediend gevolgd door de vicevoorziterschap. In die hoedanigheid sinds 2006 in het
dagelijks bestuur gezeten en veel contact gehad met de gemeente (waar mijn interesse in de
politiek toch langzaam is gaan groeien). In de ruim 16 jaar heb ik veel initiatieven meegemaakt en
aan meegewerkt. Voorbeelden zijn: de muziekkoepel op de brink, het streetveld en jeu de
boulesbaan voor de sporthal, de herinrichting van de kruising Middenweg/Kruisakkers,
brinkgebruikersoverleg (goede afstemming ervan), zoektocht nieuw dorpshuisbestuur en de
herinrichting van het voorterrein sporthal (is nog niet af maar heb zeer goede hoop dat dit wellicht
nog dit jaar wordt gerealiseerd en zal daar zeker nog aan bijdragen).
Ik wens de CD en de leden dan ook heel veel plezier en succes in haar verdere voortbestaan!
Met vriendelijke groet,
Rabbe Vedder.

Maandag 28 mei , 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 Geel.
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

7 tot en met 12 mei S & S week.
Doe je mee? Het is een mooie manier om je buurt en
het verenigingsleven van Annen te leren kennen.
Ook het komen aanmoedigen van je ploeg wordt zeer
gewaardeerd. Dus, tot ziens in de week der weken.
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Wil je de vlag van Annen ook (tijdens de S & S week) in top hebben?
De vlag is te koop bij Doetiek Yvonne Schoolstraat 18 Annen.

Ingezonden post
Goedemorgen,
Wij houden van honden, hebben er zelf ook een (ook altijd gehad) maar zien
dagelijks dat er mensen zijn die hun hond op onze mooie grote Brink uitlaten, geen
probleem, maar de poep laten ze achter. Je moet er toch niet aan denken dat straks
met de sport en spelweek de stront tussen je tenen doorknijp . Zou het een idee Zijn
om op verschillende plekken om de Brink een paal neer te zetten met daaraan een
houder gevuld met poepzakjes en een vuilnisbak?
Het is toch: UW HOND OOK UW STRONT.

Commissie Dorpsbelangen heeft bovenstaande ingekomen post
ontvangen.
De vraag zal door hen voorgelegd worden aan de Gemeente.
De CD vraagt bij deze ook aan alle hondenbezitters in Annen, om
de hondenpoep zelf op te ruimen op alle openbare (speel) velden
e.d.

Werken aan de weg: Annerstreek
Langs de rijbaan van de Annerstreek, tussen de huisnummers 2 t/m 70
worden betonnen grasstenen aangebracht. Deze grasstenen geven extra
versteviging aan de berm en zorgen er tevens voor dat het uitwijkende
verkeer niet direct in de berm terecht komt. De verkeersveiligheid wordt
hiermee vergroot. Langs het overige gedeelte van de Annerstreek
worden geen graskeien aangebracht. Aan de even zijde is een molgoot
aanwezig en aan de oneven zijde staan de bomen te dicht op te rijbaan.
Graafwerkzaamheden leiden tot wortelschade.
De werkzaamheden, die namens de gemeente uitgevoerd worden door Fuhler Wegenbouw bv uit
Emmen, vinden plaats vanaf woensdag 18 april tot en met vrijdag 11 mei 2018 (of zoveel
langer of korter de werkzaamheden duren).
Overlast
De uitvoering geeft enige overlast. Ten behoeve van de uitvoering wordt de rijbaan voor het
doorgaande verkeer afgesloten. De woningen aan de Annerstreek blijven voor de bewoners goed
bereikbaar. De bewoners hebben inmiddels bericht van de werkzaamheden gehad. Ook zijn de
hulpdiensten geïnformeerd over de komende wegafsluiting. We doen ons best om de overlast zo
kort mogelijk te laten zijn.
Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Zwetdijk (gem. Tynaarlo) en de
Zuidlaarderweg v.v.
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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

Bedankt!

Tussen 16 en 21 april was de landelijke collecte Kinderhulp.
Kinderhulp is een organisatie die kinderen in Nederland van minder
draagkrachtige gezinnen helpt waar dat nodig is.
Dat varieert van een noodzakelijke fiets tot een korte vakantie of
een dag uit.
Dankzij veel collectanten heeft de collecte in Annen € 1080,26
opgebracht.
De organisatie bedankt alle bewoners die een bijdrage gedaan
hebben.

Heeft de collectant u niet thuis getroffen en wilt u toch nog iets geven dan kunt u uw bijdrage
overmaken naar Kinderhulp, rekening NL35 RABO 0707.0707.40 met de vermelding 'gift'.
Voor volgend jaar zijn er weer enkele nieuwe collectanten nodig.
Heeft u daarvoor een beetje tijd beschikbaar, neem dan contact op met Hans Brandts Buys,
Vlouwakkers 10 in Annen (tel 272393) en overleg of u iets voor Kinderhulp kunt betekenen.

Zaterdag 19 mei 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 0653 5570 27
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar info@harleydagannen.nl
www.harleydagannen.nl
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Programma 2018

Vocaal Festival Annen

8 juni Festival InConcert 20:45-22:30 uur
Dit jaar is het thema Streektaal en de met de StraotklinkerS, Grönniger Blue Grass van ’t
Zuuverste Water! Beloofd dit een avond te worden met een optreden van een stevig stuk
vakmanschap, entertainment en speelplezier.
Tickets zijn al te koop via de website www.vocaalfestivalannen.nl
9 juni Vocaal Festival Annen 10:00-17:00 uur
Een hele dag genieten, zang en plezier 40 koren/groepen/artiesten
treden op 10 verschillende podia op. Tussen de verschillende podia wordt een (gratis)
dienstlijn gereden met historische bussen. De aanmeldingen komen uit het hele land, met dit jaar
ook kinderkoren! Daarnaast worden er diverse (gratis) workshops gegeven zie ook hiervoor de
website: www.vocaalfestivalannen.nl
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. Wat krijgt u te o.a. te horen: Die Moldau - Bedřich Smetena, Viool concert deel 3 Johannes Brahms , Uit Nabucco „Gefangenenchor“ Giuseppe Verdi , Ouverture „La forza del
destino“ Giuseppe Verdi Hongaarse dans no 5 - Johannes Brahms, Cyrano de Bergerac Johan
Wagenaar , Uit „Carmina Burana“ Ecce Gratum
Carl Orff en nog veel meer! Tickets zijn al te koop via de website www.vocaalfestivalannen.nl
10 juni Festival on Tour 13:00-17:00 uur
Een dag met prachtige optredens van diverse koren/groepen/artiesten op verschillende unieke
locaties. Ook tussen deze locaties wordt een doorlopende (gratis) dienstlijn met historische
bussen gereden. Dit jaar hebben we ook weer een zeer gevarieerd aanbod wat dacht u van:
Pastiche uit Den Haag, VET!! uit Groningen, Sisterhood uit Assen, The Forebitter Men uit
Leeuwarden, Kerwin uit Groningen, Crossjack uit Oldenburg en Onland uit Schildwolde. Tickets zijn
al te koop via de website www.vocaalfestivalannen.nl
DEELNEMERS VOCAAL FESTIVAL 2018
Be Sharp!
SWEELODIE
StroatklinkerS
The Blue Happy Bacon
Pastiche
Zanggroep Out of the Blue
PopkoorNice An’Loose
Elk & Ain
Zanggroep FRIENDS
Popkoor 2000 Ruinen
VET!!
Sing and Swing
Popkoor Marsaria
Popkoor BSUR
Sisterhood
Vocalgroup Diverz
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The Forebitter Men
Kerwin
VKSO concertkoor
Crossjack
GKJK- kinderkoor
Desnoots
Onland
Popkoor Prestige Assen by
Day
GZN De Brinkzangers
Twentet Amusing
Zangformatie LINK!
Dames popkoor de Diggelse
Diva’s
Swingshift
Vocal Group “ffwnn”
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Kooriander
Musica E
SEZAKO
EigenWijs
Popkoor Puur
Popkoor Afslag Nijeveen
d’Anner Zangoelen
Bladgoud
Het Groot Noordeloosch
Popkoor ‘Just Sing’
Popkoor SurpriSing
Vasara
Gemengd Koor Gieten
Veenkoloniaal Symfonie
Orkest
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Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e
zondag in september.
Natuur, Cultuur en Fietsen.
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie muziek getrakteerd
worden. Tijdens de korenfietstocht Pedaal Vocaal komen deze drie zaken zomaar bij elkaar!
Op zondag 16 september 2018 prachtige optredens op, op schilderachtige locaties in NoordDrenthe. www.pedaalvocaal.nl

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

Koffieochtend
Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e maandag van de
maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur, 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
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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 (€1,-)
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 is welkom van 9.30-11.30 uur.
Maandag 28 mei Koffieochtend Plus, met een excursie naar het zwembad.
Met uitstapje naar zwembad De Borghoorns Annen en rondleiding door de machinekamer
door Patricia Dijkema. Verzamelen om 9.30 uur bij het dorpshuis Annen
(Indien u vanaf het dorpshuis vervoerd moet worden naar het zwembad, dan is dit mogelijk)
Tot ziens in het dorpshuis aan de Kruisakkers 36A in Annen!

Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid
Elke 2de dinsdagochtend van de maand 10.00 – 12.00 uur Ons
Dorpshuis. Dinsdag 15 mei, dinsdag 12 juni
Op dinsdag 15 mei houdt Impuls en het Sociaal Team een inloopspreekuur in Ons Dorpshuis.
Maatschappelijk werkster Diana Hagenauw, mantelzorgconsulente Carin de Jonge en buurtwerker
Martine Hopman zitten voor al uw vragen klaar op het gebied van maatschappelijk werk,
mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen.
U kunt geheel vrijblijvend bij hen binnenwandelen. De koffie en thee staan klaar. Kom gerust
langs, een afspraak maken is niet nodig.

“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.
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Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys (06 121 94 434) bereikbaar op maandag en
dinsdag.
De Inloop: Dinsdag
14.00 – 16.30 uur
De Inloop: Woensdag
10.00 – 12.30 uur

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.
Meer info: www.drentslandschap.nl

Voorjaar in de Duunsche Landen
Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zaterdag 12 mei een wandelexcursie door de
Duunsche Landen, gelegen in het Hunzedal. De excursie start om 09.00 uur bij de parkeerplaats
van de WMD, aan De Bulten. (Op de weg Annen-Spijkerboor neemt u de afslag Eexterzandvoort).
De parkeerplaats staat met borden aangegeven.
Met een deskundige gids maakt u een heerlijke voorjaarswandeling door dit bijzondere gebied. Het
is voorjaar en de natuur barst uit z’n voegen. Vogels zingen luid, insecten zoemen tevreden rond
bloemen. De bever knaagt aan verse boombast. Plant en dier heeft het nu druk, er is dan ook heel
veel te zien en te beleven.
Loop mee en ontdek de bijzondere flora en fauna in de Duunsche Landen. Een deskundige gids laat
u de mooiste plekken zien en wie weet komt u onderweg de bever tegen.
Honden mogen niet mee, ook niet als ze zijn aangelijnd.
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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
Per abuis stond in het Oeleneis dat er elke woensdagmorgen voorlezen is. Wij organiseren dit 1x
per maand. De eerstvolgende datum is 9 mei.
Het boekstartuurtje is een gezellig uurtje waarin nul- tot vierjarigen en hun (groot)ouders of oppas
elkaar ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes.
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.
Woensdagmorgen 9 mei 9:30 – 10:30 uur
De Bibliotheek is gesloten op donderdag 10, maandag 21, en woensdag 30 mei.
Workshop bestandsbeheer
Kunt u uw bestanden niet terugvinden? Waar staan mijn foto's.
Waar staan mijn bestanden na het downloaden?
Hoe bewaar ik mijn foto's/bestanden op een overzichtelijke manier?
Tijdens de workshop Bestandsbeheer voor Windows leert u hoe u
bestanden op een computer/laptop kunt beheren.
En niet alleen op uw computer of laptop maar ook op USB Sticks of externe
harde schijven.
Wat leert u:
hoe werkt de verkenner;
hoe maak ik mappen op een logische plaats en met een herkenbare naam;
hoe kopieer of verplaats ik bestanden.
Wilt u weten hoe dat moet?
Kom dan naar de workshop "Bestandsbeheer" (voor Windows) die op
donderdag 17 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur gegeven wordt in de Bibliotheek van Annen.
U kunt zich aanmelden door:
•
een email te sturen naar info@bibliotheekannen.nl.
•
te bellen naar 088-0128295
•
op openingstijden naar de bibliotheek te gaan.
Het is belangrijk dat u enige basiskennis van Windows hebt.
Omdat u het meeste baat hebt met het maken van mappen en verplaatsen of kopiëren van (uw
eigen) bestanden is het belangrijk dat u uw eigen laptop meeneemt.
De kosten per persoon bedragen € 4 voor leden bibliotheek, € 5 voor niet leden,
dit bedrag is inclusief koffie/ thee.
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In mei twee gratis themafilms in het Drents Archief
‘Drenthe in Oorlogstijd’ in aanloop naar 4-5 mei en ‘Wonen en werken in Drenthe’
In mei worden in het Drents Archief twee themafilms vertoond. Begin van de maand zijn unieke
beelden uit de Tweede Wereldoorlog te zien en vanaf 8 mei kunnen bezoekers genieten van
nostalgische beelden uit Drentse dorpen in de film ‘Wonen en werken in Drenthe’. Beide films
worden doorlopend gedraaid in de Digilounge van het Drents Archief en de toegang is gratis.
Indrukwekkende momenten uit WOII
In aanloop naar dodenherdenking en Bevrijdingsdag is vanaf 1 mei de film ‘Drenthe in Oorlogstijd’
te zien in het Drents Archief. De compilatie bevat bijzonder filmmateriaal, gemaakt in WOII.
Amateurfilmers, die vaak in het geheim te werk moesten gaan, legden indrukwekkende momenten
vast. Zo zien we onder andere beelden uit Zuidlaren, waar en groep paarden door de Duitsers werd
gevorderd. En er worden beelden geschoten op een geheim hoofdkwartier van de Ordedienst. Maar
ook het dagelijks leven, dat ondanks de schaarste doorging, komt voorbij in de film.
Ook de euforie van de bevrijding komt aan bod. In Coevorden rijdt een lange rij geallieerde tanks
door de straten, toegejuicht door de inwoners van de stad. En in Assen zingen en dansen de
verpleegsters van het Wilhelmina Ziekenhuis met Canadese soldaten. Ten slotte is ook nog de
keerzijde van de bevrijding te zien; collaborateurs en Duitse soldaten zien we voor de ogen van
vele toeschouwers afgevoerd worden.
Wonen en werken in Drenthe
Vanaf 8 mei kunnen bezoekers genieten van nostalgische beelden uit de jaren ‘40 t/m ‘80 van de
vorige eeuw. De melkboer die met paard en wagen door de dorpen trok, de sperziebonen die op
vakkundige wijze geweckt worden door moeder de vrouw, en het zware werk op het land door
boeren en veenarbeiders. In de film zien we onder andere opnames van het dorpsleven in Zweeloo
eind jaren ’40, en de eerste self-service buurtsuper in Eelde. We komen ook de fietsenmaker in
Dwingeloo tegen, die naast fietsen inmiddels ook solexen is gaan verkopen en tot slot zien we de
turfstrooiselfabriek op het Amsterdamsche Veld ook nog even voorbijkomen.
Praktische informatie
‘Drenthe in Oorlogstijd’ is te zien van 1 t/m 4 mei, de themafilm ‘Wonen en werken in Drenthe’
wordt vanaf 8 mei in het Drents Archief vertoond. Beide films zijn tijdens openingstijden
doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief en duren ongeveer 30 tot 45
minuten. De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en
vrijdag 10.00-13.00 uur. Op feestdagen én op vrijdag 11 mei is het Drents Archief gesloten.

Bijschrift foto: Verpleegsters van het
Wilhelmina Ziekenhuis dansen en
zingen met Canadese soldaten
tijdens de bevrijding.
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Zwembad De Borghoorns, maandag 7 mei kan er weer gezwommen worden!
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Activiteiten overzicht Zwembad de Borghoorns
Zwemles EasySwim start maandag 14 mei.
Voor informatie kijk op www.gemeenteaaenhunze.nl kopje zwembaden, zwemles.
Technische zwemmen voor volwassenen start maandag 14 mei 19:00 uur tot 19:30 uur
onder leiding van Jeannette Bartelds . Zou je graag je borst-,rugcrawl, schoolslag of
vlinderslag willen verbeteren. Dit kan! Je kunt je wensen aangeven bij Jeannette. Er wordt in
groepsverband en persoonlijk advies gegeven. Kosten 10 x lessen voor € 35,00. Kosten voor 1 les
is € 3,85
Aquadance voor volwassenen start op dinsdag 22 mei. Onder leiding van Lisanne Buutkamp
worden alle spieren getraind. Kosten € 5,00 per les.
Snorkellessen start op woensdag 16 mei. Onder leiding van Gineke de Jonge worden er dit
jaar weer snorkellessen georganiseerd. Kosten 10 lessen voor 35,00 euro .
Zwemvaardigheid voor kinderen start donderdag
17 mei 18:30 uur tot 19:00 onder leiding van
Jeannette Bartelds. Heb je een zwemdiploma en vind je het
leuk om het zwemmen te blijven onderhouden? Dan is dit
iets voor jou! Op een leuke speelse manier gaan we aan de
slag met zwemslagen en andere leuke water activiteiten.
Kosten voor 10 x lessen € 35,00

Woensdag en zaterdagmiddag rond 15.00 uur een activiteit voor kinderen.
Extra activiteiten:
Maandag 14 mei koffieochtend in samenwerking met Ons Dorpshuis om 9.30 uur.
De koffie wordt deze morgen aangeboden.
Maandag 28 mei koffieochtend Impulls. Vanaf 9:45 staat de koffie klaar.
Kinderbingo op woensdag 27 juni 15:00 uur tot 16:00 uur.
Zaterdag 9 juni Vocaal festival Annen
Zondag 1 juli is er een springkussenfeest in het zwembad van Annen, vanaf 13:00 uur
Zwem4Daagse 2 t/m 6 juli
Dinsdag 10 juli beginnerscursus schilderen onder leiding van Annelies Reuter (bij slecht
weer wordt deze verplaatst naar donderdag 12 juli). Tijd : 11:00 uur tot 16:00 uur.
Kosten € 35,00 incl. alle materialen en een lunch.
Vrijdag 13 juli Zwemdisco voor de jeugd (bij slecht weer wordt deze verplaatst!)
Mini triatlon. Datum nog niet bekend.
Informatie en opgave : zwembadannen@aaenhunze.nl
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Avond 4 daagse 22 t/m 25 mei
Van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 mei vindt de Avond4daagse weer plaats in Annen. We hopen ook dit
jaar op een grote opkomst!
Er zijn een aantal veranderingen in het programma. We zetten ze even voor jullie op een rij,
beginnend bij de veranderingen sinds vorig jaar:
! We starten elke avond vanaf het terrein van VV Annen.
! De slotroute op de vrijdagavond gaat niet meer via de Zuidlaarderweg, maar via de Voetakkers
en de Middenweg!
! De stempelkaarten worden dinsdag 22 mei op de avond zelf uitgedeeld.
! Je kunt je online inschrijven (zie volgende alinea voor meer informatie).
! Aangezien de prijs voor de medailles zijn verhoogd en we geïnvesteerd hebben in een online
inschrijfsysteem (incl. iDealbetaling) is het inschrijfgeld met €0,50 verhoogd. Voor 4 dagen lopen
wordt het inschrijfgeld € 4,50 en voor alleen de laatste dag meelopen € 3,50.
! De laatste avond start de 10 km-groep om 18.00 uur!!! Hierbij vervalt de warming up voor de 10
km-groep. De 5 km start gewoon om 18.20 uur. Op deze wijze hopen we dat de ene groep niet te
lang hoeft te wachten op de andere groep om tezamen de intocht te kunnen beginnen.
Nieuw dit jaar is het online inschrijven en met iDeal betalen!
Op de website www.avondvierdaagse-annen.nl kun je via het rechtermenu klikken op 'Inschrijven'.
Er zijn vervolgens 2 twee keuzes voor een inschrijfformulier: Scholieren en Individueel.
Voor verdere uitleg over de inschrijving en het betalen, klik dan op ‘Uitleg online inschrijven en
betalen’ op de hoofdpagina in het rechtermenu. Tenslotte kun je betalen met iDeal.
Let op! Bij de bevestiging bij iDeal staat Avondvierdaagse Eelde. Dit klopt! De betaling
loopt eerst nog via Eelde. We zijn bezig met een eigen account.
! Je kunt tot en met vrijdag 18 mei a.s. online inschrijven, daarna gaat de inschrijfmodule dicht.
Wacht dus niet te lang! Contant betalen of betalen aan de start van de Avond4daagse is niet meer
mogelijk.
Programma:
We starten elke avond bij VV Annen met om 18.10 uur een warmingup van Linda van Asselt (Out of Control).
Om 18.15 uur start de 10 km
Om 18.?? start de 5 km.
Aangezien de kinderen zelf bepalen of ze 5 km of 10 km gaan lopen
(vul dit duidelijk in) kunnen we nog niet precies zeggen hoe de
indeling gaat zijn. Dit hangt van het aantal inschrijvingen af. Uiteraard
proberen we de kinderen zoveel mogelijk met hun klas mee te laten
lopen. Op de laatste dag mag iedereen verkleed meelopen!
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Alle informatie staat ook op onze website: www.avondvierdaagse-annen.nl en je kunt ook ons
volgen via Facebook www.facebook.com/a4d.annen.
Voor vragen en of andere zaken zijn wij te bereiken via: a4d.annen@gmail.com.
Hopelijk zien we jullie de 22ste bij VV Annen!

2 juni open dag brandweer Annen.
Deze dag zal geopend worden door burgemeester Piet van Dijk en er zal een breed scala aan
brandweervoertuigen uit de regio aanwezig zijn.
Ook zullen er voorlichtingsstands voor jong en oud aanwezig zijn waar je op een interactieve
manier wordt voorgelicht
Verder kan men plaatsnemen in een autokantelsimulator, waarbij wordt uitgelegd hoe je op een
veilige manier uit een gekanteld voertuig kunt komen. Gedurende de hele dag mogen de kinderen
een rondje door het dorp in een brandweerauto meerijden. Dan zullen er ook nog een paar inzetdemonstraties gegeven worden, kortom er is de hele dag genoeg te beleven, voor elk wat wils!
Ook zal Hartveilig Annen met een voorlichting stand aanwezig zijn.
Tot ziens op 2 juni van 10.00 – 16.00 uur aan de Spijkerboorsdijk 3b in Annen
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Even voorstellen, een nieuwe Anneroel met een nieuw bedrijf in Annen!

Creëren doe ik mijn hele leven al!
Op school adviseerden ze dan ook om daar iets mee te doen, de
klassenleraar zei: “Margriet ga eens een kijkje nemen in Schoonhoven
bij de Goud- en Zilversmidschool”. Deze man ben ik dus erg
dankbaar!
Ik ben Margriet Burger-Schouten, 47 jaar, getrouwd en we hebben 2
kinderen. Na mijn opleiding in Schoonhoven heb ik veel ervaring
opgedaan bij gerenommeerde bedrijven, 28 jaar ben ik nu werkzaam
als Goud en Zilversmid.
In 2003 zijn wij verhuisd van Schoonhoven naar Noordbroek en ik
heb daar sinds 2008 mijn eigen atelier aan huis gehad. Voor mij de
perfecte manier om mijn passie voor goudsmeden te combineren met
ons gezin. Heel wat opgebouwd in het prachtige Oost-Groningen. Ik
heb al voor veel Groningse lieve mensen bijzondere en mooie
sieraden mogen vervaardigen. En nu komen de klanten al uit heel
Nederland, België, Amerika, Zuid-Afrika en Singapore! Een hele eer om dit allemaal te mogen
betekenen.
Sinds januari 2018 zijn wij verhuisd naar Annen. Ik was klaar voor stap 2. Een groter atelier, een
betere locatie. Ook in Annen heb ik mijn atelier aan huis. Wij vinden Annen een zeer gezellig en
leuk dorp, de mensen zijn heel hartelijk, belangstellend en behulpzaam. We voelen ons zeer
welkom!
U kunt in mijn Atelier terecht voor een uniek en bijzonder handgemaakt sieraad naar uw eigen
wens. Denk hierbij aan Trouwringen - geboortesieraden - herinneringssieraden en relatie/zakelijke
sieraden, maar ook vermakingen en reparaties.
De mooie verhalen achter de sieraden zijn echt de moeite waard om te lezen, heel bijzonder!
https://www.goudsmidmargriet.com/margriet/hun-verhaal
Samen met u ontwikkelen wij een sieraad met uw verhaal! Het eindresultaat is telkens weer een
unieke ervaring. Het blijvende gevoel wat mensen bij zo’n
sieraad hebben is fantastisch!
Foto: Gouden herinneringsring met as & haar van haar
overleden vader, vervaardigd van oude dierbare sieraden
van haar vader.
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Margriet Jewels
In mijn webwinkel Margriet Jewels kunt u terecht voor unieke sieraden met de kwaliteit van een
Goudsmid! In 2016 ben ik begonnen met een unieke webwinkel genaamd Margriet Jewels. In deze
webwinkel kunt u een grote collectie ambachtelijke sieraden kopen.
Bijna alle sieraden in de webwinkel zijn door Margriet ontworpen en worden op een ambachtelijke
manier voor u vervaardigt door Margriet zelf of ze zijn door Margriet zorgvuldig geselecteerd.
Margriet Jewels bestaat uit de volgende collecties: relatiesieraden, trouwen en verloven, as
sieraden, aanschuifringen, vingerafdruk. Bijzonder bij de herinneringssieraden is dat er as of haar
van een dierbare/overledene in verwerkt kan worden. Bijzonder bij de trouwsieraden en de
herinneringssieraden is dat er ook een mogelijkheid bestaat tot het plaatsen van vingerafdrukken.
Uit veiligheidsoverweging voert Goudsmid Margriet & Margriet Jewels geen voorraad. Zij werkt
alleen op bestelling. Goudsmid Margriet is een onderdeel van Margriet Jewels en is aangesloten bij
VGZ en is een Erkend Ambachtelijke Onderneming
Margriet Burger-Schouten
Markeweg 12 – INGANG winkel : Molenakkers 9468 BN Annen
Mobiel: 06 54775767 Vaste telefoon: 0592 213025
Wij zijn bereikbaar van: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 16.00 uur.
Bezoek atelier – alleen op afspraak.info@goudsmidmargriet.com www.goudsmidmargriet.com
WEBWinkel: info@margrietjewels.com www.margrietjewels.com
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