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   Jaargang 10                              mei 2019 
 

 
 
 

“Onze Anneke” heeft een lintje gekregen omdat ze het verdient! 

 
Wij weten natuurlijk allemaal dat Anneke Greving zich als een duizendpoot, met hart en ziel inzet 
voor Annen. Fijn dat het zijne Majesteit heeft behaagd om haar hiervoor een Koninklijke 
onderscheiding te geven.  
Anneke gefeliciteerd namens de CD en alle andere dankbare Anneroelen! 

 

 
 

https://www.annen-info.nl/
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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 20 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 Blauw 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast 
gooit. Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt!  
De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, aan de Spijkerboorsdijk.  
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 

 

 

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 Beach veld. 

 
De officiële opening staat gepland voor 20 september.  
 

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

https://www.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
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Sport & Spelweek 27 mei t/m 1 juni  

Commissie Dorpsbelangen Annen wenst iedereen een gezellige week toe en bedankt iedereen voor zijn 
inzet! Kijk op www.annen-info.nl of sportenspelweek.nl voor alle info en foto’s. 
 

 

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 en valt je iets op (wat niet goed is) stuur dan even een 
berichtje 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  
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

 

Enrico Hanenbergh schenkt CD 500 euro! 

Enrico werkt bij de Gasunie in Groningen. 
Doordat hij een goed idee had om het werken 
bij de Gasunie nog veiliger te maken won hij 
€500 euro, dit moest hij besteden aan een goed 
doel. Enrico koos voor de CD.  
Enrico bedankt! Het geld zal zeker ten goede 
komen van Annen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.annen-info.nl/
https://www.annen-info.nl/
https://www.sportenspelweek.nl/
https://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://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


Pagina 4 van 16   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 

 

 

 
 

Glasvezel sneller dan verwacht in Annen, wat kun je al doen ter voorbereiding? 

 
Wijzigen emailadres 
Sneller dan verwacht zal glasvezel in Annen worden aangelegd. Voor 
diegenen die een abonnement hebben afgesloten en momenteel een provider 
gerelateerd emailadres gebruiken, bv. als die eindigen op @ziggo.nl 
@kpnmail.nl enz. zullen moeten overstappen naar een ander email- adres. Bij 
KPN kun je dat emailadres tegen betaling behouden, bij Ziggo niet.  
Maar i.v.m. de vrijheid van providerkeuze in de toekomst kun je zo wie zo 
beter kiezen voor een provider onafhankelijk emailadres. De meest bekende 
worden geleverd door Microsoft (Outlook) en Google (Gmail).  
Zonder in technische details te treden of compleet te zijn wil ik hierbij enkele 
tips geven waar je om moet denken en/of wat belangrijk is: 
 

Bekenden op de hoogte brengen 
Laat iedereen weten dat jouw emailadres is veranderd. Het makkelijkst gaat dit in een bericht naar alle 
adressen voorkomend in jouw adresboek. Let op, alle adressen versturen in het bcc vak. Dan zijn de 
emailadressen niet zichtbaar voor de ontvangers. 
 
Instanties 
Er zijn tal van instanties die jouw emailadres gebruiken. Hiervoor geldt dat jij het zelf moet aanpassen. 
Maak een lijstje van alle belangrijke instanties. De meest belangrijke zijn die van DigiD en Mijn Overheid, 
daar over later meer. Maar ook jouw energie- leverancier, ziektekosten -verzekeraar, huisarts, 
woningbouw vereniging, bank, hypotheek verstrekker, Marktplaats, Facebook, maar denk ook aan de 
webwinkels (Bol.com).Om dat te realiseren moet je in de meeste gevallen inloggen in de ‘MIJN omgeving’ 
bij de betreffende instantie. In een ‘MIJN omgeving’ vind je jouw persoonlijke gegevens waaronder ook het 
email adres. Vaak is het email adres hetzelfde als je gebruikers-id. Om in een ‘MIJN omgeving’ te komen 
moet je dus je gebruikers-id weten + het bijbehorende wachtwoord. Bij sommige instanties kun je 
uitsluitend inloggen met een twee-staps verificatie, d.w.z. je logt in met gebruikersnaam + wachtwoord, 
ontvangt dan een SMS met een code en daarmee bewijs je dat jij het bent die inlogt. Soms ook m.b.v. een 
App op de telefoon middels het scannen van een codeplaatje o.i.d. 
 
DigiD en MIJN Overheid. 
Overheidsinstanties bv. de belastingdienst, UWV, de gemeente waarin je woont en nog vele anderen 
overheidsinstellingen willen digitaal met jouw communiceren via MIJN Overheid. Als je inlogt bij MIJN 
Overheid kun je daar middels vinkjes bij instanties aangeven of je post digitaal dan wel via de brievenbus 
wilt ontvangen. Bij de belastingdienst heb je die keuze niet: bij wijze van coulance stuurt de 
belastingdienst nu nog steeds brieven per post. Maar dat houdt een keer op en dan zullen andere 
overheidsinstanties spoedig volgen.  
 
Voor vragen kun je op maandagen van 14.00 – 16.00 uur in het Digitaal Café van de openbare bibliotheek 
terecht. 
 
 
 
 
 
 

https://www.annen-info.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU47T0o-7hAhUQI1AKHcUpBtgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekeemland.nl%2Fklantenservice%2Fveelgestelde-vragen%2Ffaq-adreswijziging.html&psig=AOvVaw1ulDJgj7jEuk_0CnCN7X2S&ust=1556386019701806
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Zaterdag 25 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. 
 

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 
 

-Zaterdag 18 mei a.s.: fotoshoot in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. 
Opgave bij Marleen Schepers 06-15222713 
 
 
 
Vrijdag 24 mei a.s.: sport- en spelmenu in het Holthuys voor alle 65+ers uit 
Annen.     
€ 5,- p.p. Aanvang: 16.30 uur. Opgave bij Marleen Schepers 06-15222713 
 

 
 
 
Ingekomen post 

 
Ik zou graag ter sprake willen brengen hoe we in ons dorp beter kunnen omgaan met 
het probleem van hondenpoep. Veel hondenbezitters laten het overal liggen. Enkelen 
zeggen hij doet het toch in de bosjes en weer anderen ruimen het op met bijvoorbeeld 
poepzakjes. Sommige inwoners plaatsen al bordjes met verzoek om het op te ruimen.  
 
 
Reactie van de CD: 
Menig inwoner van Annen ergert zich aan de hondenpoep in het dorp.  
De gemeente geeft hierbij duidelijk aan: “Degene die zich met een hond op een 
openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond 
onmiddellijk worden verwijderd.” 
 

Kleine moeite toch? Gewoon even opruimen, dank je wel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstreekboderoeselare.files.wordpress.com%2F2013%2F01%2Fstront.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstreekboderoeselare.wordpress.com%2F2013%2F01%2F30%2Fnieuwe-hobbyclub-gaat-creatief-aan-de-slag-met-hondenpoep%2F&docid=EW15H69nR5WBgM&tbnid=DiTFuok-yB-LvM%3A&vet=12ahUKEwjLh9Gbou7hAhUMIlAKHaNDBFA4ZBAzKAUwBXoECAEQBw..i&w=300&h=292&hl=nl&bih=729&biw=1440&q=hondenpoep%20shit&ved=2ahUKEwjLh9Gbou7hAhUMIlAKHaNDBFA4ZBAzKAUwBXoECAEQBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE1aS_ru7hAhXBLlAKHVXPARQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fimu.nl%2Finternet-marketing%2Fvideoheader-maken%2F&psig=AOvVaw1DvS3-T4EgHg6tVbgaWMpl&ust=1556388856211881
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL1ezeru7hAhWSZFAKHX9DCnsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvcms.nl%2FNederland%2F11-november-2017-vcms-diner%2F&psig=AOvVaw1s3_TYN42_R4jEHlHL5buM&ust=1556388924523801
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De gezellige Brinkmarkten in Annen! 
 
 
19 mei 
2 juni 
14 juli 
28 juli 
11 augustus 
1 september 
 
10.00-17.00 uur 
www.brinkmarkten-annen.nl 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

https://www.annen-info.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.nl/
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Activiteiten Zwembad de Borghoorns 
 
 
 
Zwembad de Borghoorns zal op maandag 29 april de deuren openen  
De 1e week gelden beperkte openingstijden. Via Facebook en www.zwembadannen.nl zullen wij je op de 
hoogte houden van de openingstijden. 
 
 

• 6 mei start Easy Swim zwemlessen ( 3x per week: ma. do. za.) voor prijzen zie 
www.zwembadannen.nl  

• 6 mei start technische zwemmen voor volwassenen ( € 3,85 per les) 

• 8 mei start plons zwemmen voor 4 jarigen. Speciaal voor de 4 jarigen plonszwemmen. Kennis 
maken met het water, leren spelen in het water en de beginselen leren van het survival zwemmen. 
Woensdagmiddag van 17.30 uur tot 18.00 uur( € 3,85 per les). 

• 8 mei start snorkellessen tussen 19.00 uur en 20.30 uur ( 10 lessen voor € 35,00) 

• 9 mei start zwemvaardigheid lessen voor kinderen 18.00 uur tot 18.30 (€ 3,85 per les) 

• Geef je op via zwembadannen@aaenhunze.nl 

• 19 mei t/m 23 mei Zwem4daagse ( start op zondag!) 

• 19 mei Luchtkussenfestival (o.v.b.) 
 

Mid Zomer Water Volleybaltoernooi 21 juni geef je op! 

Zwembad De Borghoorns te Annen en Ous Kluppie, recreantenvolleybal te Annen, nodigen je uit om op 
vrijdag 21 juni deel te nemen aan een gezellig en uniek recreatief volleybaltoernooi IN en ROND het 
zwembad van Annen. 

De deelnemende teams ontmoeten elkaar op het veld én in het water. Je wordt gegarandeerd NAT!! 
Zwemkleding meenemen!! 
Er wordt gespeeld om de Zwembad Borghoorns Wisseltrofee. 
Uiteraard ga je meedoen!! 
 
Meld je als team aan (minimaal 6 spelers) om sportief en gezellig mee te spelen. 
Aanmelding en/of belangstelling aan te geven via e-mail: ouskluppie@ziggo.nl 

Deelnamekosten bedragen € 15,-- per team. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 7 juni te zijn ontvangen op 
bankrekening NL92RBRB 0706 3458 78 t.n.v. Ous Kluppie te Annen. 

Na afloop van het toernooi is gelegenheid voor een gezellig nazitten. 
Aan alle deelnemende teams wordt door de organisatie een kleine versnapering aangeboden. 
 
DATUM: vrijdag 21 juni 2019 
LOCATIE: Zwembad De Borghoorns, Ronkelskamp 40, Annen 
AANVANG: 18.30 uur (zwembad open vanaf 18.00 uur) 

NB: als weersomstandigheden het niet toelaten het toernooi doorgang te laten vinden, is een 
reservedatum gepland op vrijdag 5 juli. Meld je aan en graag tot vrijdag 21 juni 2019 !! 

 

Tijdens het toernooi zijn de huisregels van Zwembad De Borghoorns van toepassing  

https://www.annen-info.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU14mrqZrhAhUO_qQKHfM4BIgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdefontein.net%2Fevent%2Fdoopdienst%2Fwater%2F&psig=AOvVaw0QfbScW6A7BE-ddKFKEUg6&ust=1553501254247802
http://www.zwembadannen.nl/
http://www.zwembadannen.nl/
mailto:ouskluppie@ziggo.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: 
 
 
 

 

 
Maandag 13 mei: Sociale huiskamer met Repaircafé. 
In samenwerking met IMPULS is er iedere tweede maandag van de 
maand in “Ons Dorpshuis” het Repaircafé.  
 
Is er iets stuk, kom naar het Repaircafé en wie weet krijgt uw 
gebruiksvoorwerp een tweede leven.  
 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

 

 
Dinsdag 14 mei: Inloopochtend IMPULS 
Voor al uw vragen m.b.t. mantelzorg en leefbaarheid. 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
 

 

 
Maandag 3 juni: Huiskamer Impuls met repaircafé  
I.p.v. de tweede maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag), 
deze maand op maandag 3 juni Huiskamer Impuls met repaircafé. 
Locatie en tijd onbekend, dit volgt in het Mededelingenblad van juni 
     
        
  

 

 
Sociale Huiskamer PLUS 
Met gastspreker of gespreksonderwerp. 
Maandag 27 mei GAAT IVM S&S WEEK NIET DOOR 
 

 
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. 
 

 
 
 
 

 
 
Vocaal Festival Annen viert haar 10-jarig bestaan op 8 en 9 juni 
Dit Pinksterweekend belooft een mooi weekend te worden in Annen. 
www.vocaalfestivalannen.nl      

https://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
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Handbaltraining voor S&S week 
 
Handbalvereniging Annen organiseert op 16 mei een handbaltraining ter voorbereiding op 
sport en spelweek. De training begint om 20:00 uur in de burgemeester Lambershal.   
 
 
 

Badmintontraining voor S&S week 
  
Spelers die in het badmintontoernooi van de sport en spelweek spelen zijn in de maand 
mei van harte welkom om op vrijdag te komen oefenen op onze vaste speelavond. Vanaf 
19:30u kun je terecht in de sporthal.   
 
 

 
Anner Bridge Club  
 

26/5 Aspergedrive, een open bridgedrives waar ook niet-leden van harte welkom zijn: Info 
annerbc79@gmail.com  of  Marianne Steenbergen 06-29099481 
 
 
 

 
 
Uitnodiging Ouderavond 
 
Sociale Media, voor alle ouders van basisschool kinderen in de gemeente Aa en Hunze 

 
Kinderen groeien op in een wereld die vol zit met online 
communicatie. Internet, smartphones, sociale media zoals 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en Twitter zijn niet 
meer weg te denken uit ons leven.  
 
 

 
Wat u als ouder doet of juist laat heeft invloed op het opgroeien van uw kind. Hoe mediaopvoeding eruit 
ziet, hangt af van omstandigheden, van kennis over (sociale) media en van wat u goed en waardevol voor 
uw kind vindt.  
 

Woensdag 15 mei aanstaande komt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd & 
Media om met ons over sociale media te praten. Ter sprake komen de voordelen 
van sociale media en maar ook bewustwording van gevaren en hoe die te 

voorkomen en hoe te handelen bij incidenten. Jacqueline zal direct op de inhoud ingaan, u wordt voorzien 
van concrete handvatten, en krijgt inzicht hoe u online issues het best met uw kind(eren) kunt bespreken. 
Ook kunt u van collega ouders horen hoe zij sommige onderwerpen thuis oplossen, en horen waar 
anderen tegenaan lopen en u hoort wat werkt en belangrijk is in de media opvoeding. 
 
Onderwerpen die onder andere ter sprake komen: Trends, identiteitsontwikkeling, wat doet online in het 
hoofd?, Gamen, WhatsAppgroepen, cyberpesten en privacy versus bescherming, het ontdekken van 
seksualiteit versus online misbruik. Wat kan ik doen in de opvoeding op welke leeftijd? Hoe begrens ik? 
Wat is er anders dan vroeger, wat zien kinderen, wat doet dat met hen, hoe bespreek ik dat ik dat met 
mijn kind. 
 
De avond start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee.  
Aanmelden kan via Thessa Wijsbeek, stichting Attenta, TWeisbeek@stichtingattenta.nl.  
Graag tot woensdagavond 15 mei, in de Raadszaal van Gemeente Aa en Hunze te Gieten. Zorg dat je 
erbij bent!  
Dit wordt mogelijk gemaakt door: De Gemeente Aa en Hunze, Stichting Attenta, Impuls Aa en Hunze, & 
O&Ki kindercentrum 
 

https://www.annen-info.nl/
mailto:annerbc79@gmail.com
mailto:TWeisbeek@stichtingattenta.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF4afUou7hAhXDa1AKHT85C3gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Fhandbal.html&psig=AOvVaw3vdrpBTVovt2rd4p-uh9QX&ust=1556385653035983
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI7cyUo-7hAhWFL1AKHdH0B4MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.spelregels.eu%2Fbridge%2F&psig=AOvVaw2ptJ-O4B567Vldlg_7WWT9&ust=1556385822763355
https://www.bcao.nl/
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Avondexcursie Boonspolder 
 
De Historische Vereniging Annen en de Stichting K.P. Boon (eigenaar van de Boonspolder) nodigen de 
leden van deze vereniging uit om eens rond te kijken in de Boonspolder. Ook niet leden zijn welkom! 
 
Wanneer: dinsdag 14 mei. 2019, 18.30 uur 
Startpunt: Annermoeras 6 (voor de oude schuur)  
Meerijden? Verzamelen voorzijde winkelcentrum om 18.15 uur 
Kosten: geen 
 
Wat kunt u verwachten: 
•    Een rondleiding door de historische ontginning van het landbouwbedrijf Boonspolder. 
•    Een bezoek aan het oude kantoor met foto's en kaarten uit de begintijd van het landbouwbedrijf van 
P.K. Boon en later zijn neef K.P. Boon. 
 
De Boonspolder is een bijzonder element in het gebied van het Hunzedal.  
Het circa 100 hectare grote akkerbouwbouwbedrijf was in vroegere tijden een zeer vooruitstrevende 

onderneming, in eigendom van de familie Boon.  
 
In verschillende afleveringen van ons 
kwartaalblad TOEN hebt u over het wel en wee 
van dit bedrijf en levensverhalen van mensen en 
families die daar gewerkt en gewoond hebben, 
kunnen lezen. Toch kennen de meeste mensen 
dit bijzondere bedrijf eigenlijk niet van dichtbij. 
Deze excursie geeft u de kans om de historie van 
het landbouwbedrijf in combinatie met het 
bijzondere landschap nader te leren kennen en de 
eerder gepubliceerde verhalen in de TOEN tot 
leven doen komen. 
 
 
 
 
 

 
Aanmelding: 
Wilt u deelnemen aan deze excursie, dan wordt u gevraagd om u aan te melden bij de secretaris van de 
Historische Vereniging Kiki Anninga (bij voorkeur) via: secretaris@annentoen.nl of telefonisch via:  
06 57339898  
U wordt verzocht uw aanmelding uiterlijk voor vrijdag 10 mei door te geven. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.annen-info.nl/
mailto:secretaris@annentoen.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj___zEkZvhAhUEY1AKHQRXCq0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ivn.nl%2Fafdeling%2Fzuidlaren%2Factiviteiten%2Fexcursie-boonspolder-annermoeras&psig=AOvVaw0eM-8p7ed-3anlrXnwbGaE&ust=1553529163346175
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https://www.drentslandschap.nl 
 
 
 

Het Drents Landschap organiseert veel activiteiten bijvoorbeeld: Excursie LOFAR 
 
Op verschillende donderdagen (2 mei, 13 juni, 4 en 18 juli én 1 en 15 augustus) organiseert Het Drentse 
Landschap, samen met de LOFAR tafel een bijzondere excursie door het LOFAR gebied bij Exloo. 
Deskundige gidsen vertellen over de techniek en natuur die hier op een schitterende manier samen gaan. 
De excursie begint om 14.00 uur bij diner-café Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1 te Exloo, met een korte 
presentatie. Daarna gaan we met elkaar het gebied bezoeken. Rond 16.30 uur bent u weer terug bij 
Bussemaker. 
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, honden mogen helaas niet mee. 
 
Het centrum van LOFAR, de grootste radiotelescoop in Europa, ligt in een bijzonder natuurgebied dat 
beheerd wordt door Stichting Het Drentse Landschap. Het eiland in dit gebied, de zogenaamde superterp, 
is het hart van een enorm netwerk van antennes. Met deze antennes vangt Astron signalen op uit de 
ruimte. Op deze manier kunnen astronomen ver in het verleden ‘kijken’ en nieuwe planeten en 
sterrenstelsels ontdekken. Daarnaast zijn er met deze techniek steeds meer onderzoeken mogelijk. 
 
Naast de techniek komt dit keer vooral de natuur aan bod 
want op dat gebied  is hier ook veel te beleven. Zo is de 
bever een regelmatige bezoeker en komt de zeearend 
vaak langs. De gidsen vertellen tijdens de excursie meer 
over de bijzondere waarnemingen die hier al gedaan zijn. 
Kleding advies: Trek een lange broek aan, draag goed 
waterdicht schoeisel (want het kan nat zijn) en neem een 
verrekijker mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“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 tevoren 
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 
 

https://www.annen-info.nl/
https://www.drentslandschap.nl/
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Automaatje 

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis 
bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje 
wil de ANWB samen met Impuls en vrijwilligers mensen helpen 
mobiel en actief te blijven. 

Want ook in de gemeente Aa en Hunze zitten mensen 
gedwongen thuis vanwege een mobiliteitsprobleem. Er is niet 
altijd een geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen 
of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van 
hen nauwelijks nog uit hun huis en raken zij in een isolement. 

ANWB Automaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Als 
vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele 
plaatsgenoten.  

Hoe werkt het? 
- Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op met ANWB AutoMaatje in 

Aa en Hunze door te bellen naar 0592 – 245 924. 

- De coördinator zoekt een vrijwillige chauffeur die kan rijden op het gewenste tijdstip. 

- De coördinator belt u terug als er een vrijwilliger beschikbaar is en geeft de globale kosten van  

€ 0.30 per kilometer door. 

- Op het afgesproken tijdstip meldt de vrijwilliger zich bij u en gaat u samen op stap. Bij korte ritten 

zal de vrijwilliger bij u blijven. Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit? Dan maakt de chauffeur 

een afspraak wanneer hij weer klaarstaat voor de terugreis. 

- U betaalt de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwilliger. 

Kent u in uw dorp mensen  die minder mobiel zijn en die geen redelijk alternatief hebben, waardoor ze 
teveel thuisblijven? Informeer hen dan over het ANWB AutoMaatje. ANWB AutoMaatje brengt ze weer 
onder de mensen. Bij Impuls Welzijn in Gieten is foldermateriaal beschikbaar die u zou kunnen geven aan 
de desbetreffende inwoner.  
 
Wilt u ook chauffeur worden? 
Om de minder mobiele inwoners in uw dorp te vervoeren zijn natuurlijk ook vrijwillige chauffeurs nodig. 
Kent u of bent u iemand die op deze manier iets voor dorpsgenoten wilt betekenen, neem dan contact op 
met de coördinator van ANWB AutoMaatje voor meer informatie.  
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/vacatures/bekijk/automaatje-1  
Bel: 0592 – 245 924 
Mail: automaatje@impulsaaenhunze.nl  
 
 

  

 

 

 

https://www.annen-info.nl/
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/vacatures/bekijk/automaatje-1
mailto:automaatje@impulsaaenhunze.nl
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/


Pagina 13 van 16   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 

 

 

Vrijdag 3 mei: Actie ‘Niet Weggooien!’ Dagboek of foto uit de oorlog geeft bijzondere kijk op 
oorlogstijd. 
 
 Heeft u nog brieven, een dagboek, kattenbelletjes, een tekening, foto's of andere documenten uit de 
oorlogsjaren - en in het bijzonder - het bevrijdingsjaar in Drenthe thuis op zolder liggen? Gooi ze niet weg 
maar breng ze op vrijdag 3 mei naar het Drents Archief.  

Documenten die op het eerste gezicht onbelangrijk lijken, 
kunnen namelijk veel informatie opleveren over de Tweede 
Wereldoorlog. Daarom kunnen bezoekers hun zelf 
meegebrachte documenten laten beoordelen door experts.  

Tijdens de actie ‘Niet Weggooien!’ tussen 13.00-17.00 uur 
geven medewerkers van het Drents Archief tips om de 
stukken te bewaren voor de toekomst. Voor haar werk als 
journalist en schrijver maakt Pauline Broekema (voorheen 

NOS) veel en graag gebruik van archieven en persoonlijke documenten. Van 15.00-16.00 vertelt ze welke 
documenten ze heeft gevonden en welke verhalen ze hebben opgeleverd. Na afloop is er ruimte om met 
de schrijfster na te praten. Aanmelden voor de lezing van Pauline Broekema is verplicht en kan via 
info@drentsarchief.nl. 

Onooglijk zakbijbeltje 
Pauline Broekema (1954) is schrijfster en journalist - ze was meer dan 30 jaar verslaggever voor het NOS 
journaal - en maakt voor haar werk veel gebruik van archieven en persoonlijke documenten. Ze zegt: ‘De 
bezetting is een onderwerp waar ik veel over schrijf en de actie ‘Niet Weggooien’ is mij uit het hart 
gegrepen. Met enige regelmaat stuit ik op documenten die er voor hetzelfde geld niet meer waren 
geweest. Omdat ze op het eerste gezicht onbelangrijk leken. Ik heb uit mijn eigen praktijk verschillende 
voorbeelden, van door de jaren heen. Het bijbeltje van mijn grootvader bijvoorbeeld, zo’n onooglijk 
zakbijbeltje, waarvan ik er verschillende had. Ik kon ze echt niet allemaal bewaren. Deze bleef behouden 
omdat ik op verschillende pagina’s in de kantlijnen in heel dun, bijna onzichtbaar potloodschrift cruciale 
aantekeningen ontdekte..…’  
 
Erfgoed van de oorlog 
Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij 
een sloop van een woning, een zoektocht met een metaaldetector of zomaar bij het opruimen van een 
zolder. Een stapeltje brieven, wat foto’s, een schetsboekje, persoonsdocumenten, een krantenknipsel of 
een afschrift van het bevolkingsregister, verstopt in een melkbus en in een bos begraven. Deze kunnen 
een bijzondere kijk geven op de oorlogstijd. Bezoekers kunnen hun meegebrachte documenten uit de 
oorlogstijd laten beoordelen door experts. Het Drents Archief wil voorkomen dat op het eerste gezicht 
onbelangrijke originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan en het publiek bewust maken van het belang dit 
materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren.       
 
Het Drents Archief 
Het Drents Archief heeft belangrijke documentatie over de Tweede Wereldoorlog in Drenthe in de collectie 
maar is continue op zoek naar bijzonder archiefmateriaal om toegankelijk te maken voor het publiek en 
goed te bewaren. Aan de hand van deze documenten vertelt het archief verhalen over Drenthe in de 
oorlog, speciaal aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Op vrijdag 3 mei krijgen 
bezoekers tips over het duurzaam bewaren van documenten uit de oorlog. Het Drents Archief is vooral 
ook naar de  herkomst, de betekenis en het verhaal achter het document nieuwsgierig.  
'Niet Weggooien!’ is het motto van de gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, 
herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies. 

https://www.annen-info.nl/
mailto:info@drentsarchief.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmembers.home.nl%2Fkeesdebrouwer%2Fimages%2Fwereldoorlog%2520II%2FDagboek%252002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmembers.home.nl%2Fkeesdebrouwer%2Fwereldoorlog_II%2F07_anne_frank.htm&docid=72mSQcW-eRHAhM&tbnid=ZV9RpxTmQzhiJM%3A&vet=10ahUKEwjN5Mauqe7hAhUGLFAKHTgUAEkQMwhoKBowGg..i&w=350&h=192&hl=nl&bih=729&biw=1440&q=dagboek%20uit%20oorlg&ved=0ahUKEwjN5Mauqe7hAhUGLFAKHTgUAEkQMwhoKBowGg&iact=mrc&uact=8
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Cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD 
In de cursus Digisterker/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  
Mijn Overheid. 
Deelname aan deze cursus is gratis voor inwoners van Aa en Hunze. 
Data: dinsdagmorgen 14, 21, 28 mei en 4 juni 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Opgave via de website: 
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1 
 
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 mei 2019 
 
De Bibliotheek is gesloten op: 
Maandag 22 april (tweede paasdag) 
Woensdag 1 mei 
Woensdag 29 mei 
Donderdag 30 mei (hemelvaart) 
Maandag 10 juni (tweede pinksterdag) 
 
 april (2e paasdag) 

 
 
 
Geslaagde paasactie. 
 

De ondernemers van Veelzijdig Annen kunnen terug kijken op een geslaagde paasactie. 12 
eieren waren door het hele dorp heen verstopt, ieder ei bevatte een letter/cijfer/ teken. De kunst 
was om ze alle 12 te vinden. Mede door het prachtige weer tijdens de paasdagen zijn veel 
mensen op zoek gegaan naar de verstopte eieren. Uiteindelijk heb ruim 60 deelnemers hun 
ingevulde flyer ingeleverd. Uit deze inzendingen zijn 10 prijswinnaars getrokken. De prijzen (een 
groot chocolade paasei en een cadeaubon) zijn tijdens het Oranje ontbijt, georganiseerd door 

de ondernemersvereniging, overhandigd aan de winnaars. 

https://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic5JW98_XhAhXKzaQKHU4wAB4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mira-ceti.nl%2Fde-voetsporen-van-de-paashaas&psig=AOvVaw066H6lzWXldqg6zfo_sfQv&ust=1556647841413758
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LAATSTE NIEUWS OVER GLASVEZEL IN NOORDOOST DRENTHE EN ANNEN 

Er is goed nieuws; na de voorbereidingen van afgelopen maanden kan er binnenkort 

worden gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het buitengebied is 

geschouwd, de locaties voor de verdeelpunten zijn bepaald en de vergunningen zijn 

aangevraagd bij de gemeente.  

Op basis van alle adressen waar een abonnement is afgesloten, is een technisch 

ontwerp voor het glasvezelnetwerk gemaakt. Vervolgens zijn de materialen besteld en 

wordt er momenteel hard gewerkt aan een gedetailleerde tijdplanning.  

 

Schop in de grond in Annen 
Aannemer Allinq gaat de aanleg in Annen verzorgen. De voorbereidingen zijn in de 

afrondende fase. Voordat de aannemer aan de slag gaat met de 

graafwerkzaamheden, start hij in mei met schouwen. Dit betekent dat hij bij de 

inwoners thuis komt om te kijken waar de aansluiting precies moet komen. Inwoners 

uit Annen die een abonnement hebben afgesloten, hebben in april een brief ontvangen 

met daarin informatie over het schouwen, de werkzaamheden, planning en de 

contactgegevens van de aannemer.   

VRAGEN? GLASVEZEL BUITENAF STAAT U TE WOORD!  
Tijdens de vraagbundeling heeft u wellicht contact gehad met het Drents Glasvezel 

Collectief. Nu de aanleg van start gaat, kunt u voor alle vragen en klachten terecht bij 

de klantenservice van Glasvezel buitenaf.  

  

Wilt u op de hoogte blijven van de aanleg en voortgang? Houd dan de website van 

Glasvezel buitenaf in de gaten.  

 

 

 

 

https://www.annen-info.nl/
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordoost%20drenthe/klantenservice/
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/
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Bijzondere avonddienst zaterdag 25 mei Magnuskerk te Anloo 
  
Op zaterdag 25 mei zal een bijzondere dienst gehouden worden o.l.v. da. H.E. de Boer. Het koor ‘the 
Saint Georges Singers’ begeleidt een traditionele evensong of vesper, volgens de traditionele Britse 
koortraditie. Het is een avonddienst met een vaste opbouw, waarin het koor de hoofdrol heeft, en het 
wordt daarom ook wel choral evensong genoemd. In veel grote Engelse kathedralen wordt dagelijks een 
evensong gehouden.  
 
De dienst vindt plaats in de Magnuskerk te Anloo, Kerkbrink 1 en zal om 17.00 uur starten.  Er zal een 
collecte worden gehouden voor de onkosten van de dienst.  
 
 
Het koor, afkomstig uit het Britse Kent, is 
verbonden aan de St George’s RAF Chapel 
of Remembrance op de voormalige 
luchtmachtbasis Biggin Hill. Daar worden de 
gevallenen (ook Nederlanders) herdacht die 
in de tweede wereldoorlog hun leven gaven 
voor de Battle of Britain en de bevrijding van 
Europa. 
  
De dirigente van het koor is Dr. Helen Isom. 
Ze is een specialist in het liturgische 
koraalrepertoire en maakte diverse 
muziekbewerkingen voor de Royal School of Church Music en Oxford University Press. Naast haar werk 
als muziekdocent en koordirigent is ze examinator voor de Guild of Church Musicians.  
Paul Isom is professioneel organist en muzikaalbegeleider van kerkdiensten. Hij is de vaste begeleider 
voor de optredens van de St. Georges Singers. Daarnaast is hij orgeladviseur voor de Church of England 
in Zuid-Engeland, en heeft hij een bijzondere interesse voor de historische orgels in Noord-Nederland. 
Het koor was eerder op tournee in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië.  
 
Tijdens de tournee in Noord-Nederland wordt op twee andere locaties een bijzonder programma ten 
gehore gebracht:  
 
Zondag 26 mei, om 10.00 uur: 
Muzikaal omlijste kerkdienst o.l.v. ds. R. Yetsenga. De dienst start om 10.00 uur in de Doopsgezinde Kerk 
te Groningen, Oude Boteringestraat 33.  
 
Zondag 26 mei, om 16.00 uur:  
Concert in de Hippolytuskerk, Concordiaplein 1 te Middelstum. Tijdens dit concert wordt een programma 
gebracht uit het English Cathedral Choral Repetoire. Entree €5,-. Informatie en reserveringen bij de 
Culturele Raad Middelstum, 0595-551973.  
 
 

 

https://www.annen-info.nl/

