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Jaargang 9

november 2018

‘Wij willen Aa en Hunze mooi houden en elke dag een beetje mooier maken. Wij zijn er voor
onze inwoners en dienen de politiek’
1 oktober was de personeelsdag van de gemeente Aa en Hunze. Onder het
bovenstaande motto bezochten de medewerkers de dorpen in de gemeente.
Ook Annen kreeg een 10tal personeelsleden op bezoek om samen vooruit te
kijken naar de volgende 20 jaar Aa en Hunze.
Het bezoek stond dan ook in het teken van versterken, verbinden en
samenwerken.
In een kleine 2 uur hebben we veel kunnen vertellen over ons leukste dorp van Drenthe en was er de
gelegenheid om over en weer vragen te stellen.
Vanuit het Dorpshuis werd verteld over alle dingen die ze in de
afgelopen periode als nieuw bestuur hebben bereikt.
Via een handige website en een mooi programma kunnen veel Anner Oelen zien van welke activiteiten
en vertier er te genieten valt!
Ook zijn we met de historische vereniging de geschiedenis van ons dorp in gedoken. Hoe we zijn
uitgegroeid naar wat Annen nu is en de bijzondere verhalen uit de tijd.
Een grote trots is de in Annen geboren Roelof Schuiling. Als grondlegger
van het moderne aardrijkskunde-onderwijs, maakte hij de aardrijkskunde
aanschouwelijk met schoolplaten. Er is een mooie dorpswandeling met als
thema: Annen, van werkdorp naar woondorp” naar hem vernoemd.

Tot slot kwamen vanuit de Commissie Dorpsbelangen ook vele andere facetten van ons dorp aan bod.
De Sport & Spel week en de Kerstfair zijn voor iedereen vooral
zichtbaar.
Daarnaast zijn er ook vele andere acties en projecten die de
Commissie bezigt voor een leefbaar Annen!
Het contact met de gemeente is hierin van essentieel belang.
Samen bouwen we verder aan een mooie toekomst van Annen!

Pagina 1 van 24

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen

www.annen-info.nl

jaargang 9 2018

Pagina 2 van 24

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen

www.annen-info.nl

jaargang 9 2018

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

Zaterdag 17 november vanaf 9.00 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 Roze.
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

Een nieuw lid van Commissie Dorpsbelangen stelt zich voor.
Beste Anneroelen,
Mijn naam is Henk Kuipers, ik ben 31 jaar en ben opgegroeid in het
mooie dorp Annen. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer
in verbouw- en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast ben ik
vrijwilliger bij de brandweerpost in Annen en ben ik een aantal jaren
actief geweest als ploegleider in de Oranje buurt.
Ik heb het altijd al leuk gevonden om mij in te zetten bij verschillende
evenementen in het dorp. Daarom heb ik er erg veel zin in om mij bij de
Commissie Dorpsbelangen verder in te gaan zetten voor de
leefbaarheid van Annen.
Groet,
Henk Kuipers
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Het is weer herfst en het blad begint te vallen.
De gemeente heeft besloten om weer bladbakken in de dorpen te plaatsen.
Zoals jullie weten is dat jaren geleden vanwege bezuinigingen afgeschaft.
Op veler verzoek hebben wij besloten om de bladbakken weer her in te voeren.
Locaties
De bladbakken zullen weer worden geplaatst op de oude bekende locaties.
De bladbakken worden in week 44, na de herfstvakantie, geplaatst.
Afvoer
Aansluitend start Alescon met het ruimen van het blad in de bouwde de kom van de gemeente Aa en
Hunze. In afwijking van voorgaande wordt zoveel mogelijk het blad geruimd voor de kerstdagen. Het is
daarom niet aan te geven wanneer welk dorp wordt geruimd. De volgorde wordt bepaald door de
hoeveelheid blad die er op dat moment in de straten ligt en is afhankelijk van de soort en grootte van
de bomen.
Alléén het blad in de door de gemeente uitgezette bladbakken worden frequent geleegd!
Bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige
gerooide plantenresten! Door het gebruik van bladbakken is het aanbieden van blad in de berm niet
meer toegestaan.
Wij verwachten het blad inzamelen hiermee een stuk efficiënter uit te kunnen voeren waardoor we
allemaal sneller van het blad af zijn

Beste dorpsgenoten,
Glasvezel binnen handbereik!
Het is zover, we kunnen allemaal een keuze maken. Uit maar liefst vijf providers. Allemaal op de
toekomstgerichte verbinding die glasvezel heet. Het heeft heel wat inspanning gekost om zover te
komen. De werkgroep Glasvezel Verbindt Annen, onderdeel van het Drents Glasvezel Collectief heeft
in Glasvezel buitenaf een professioneel bedrijf gevonden die de aanleg gaat realiseren. Voor het
beheer van het netwerk staat het bedrijf RE-NET, onderdeel van RENDO groep, garant. Onder de
werknaam Glasvezel Noordoost Drenthe wordt er een werving gedaan op ca. 10.000 adressen in maar
liefst 40 dorpen en hun buitengebieden.
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Samen staan we sterk
Onder dat motto verenigden meerdere lokale initiatieven zich in het Drents Glasvezel Collectief (DGC).
Haar ambitie? Tegen een concurrerende prijs de aanleg van glasvezel realiseren in heel Noordoost
Drenthe, in de dorpen en het bijbehorende buitengebied. De supersnelle verbinding voor internet,
televisie en telefonie geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid en bedrijvigheid in de regio. Nu
en in de toekomst.
Samenwerking met Glasvezel buitenaf
De inmiddels 40 dorpen die zijn aangesloten bij DGC, maken zich al jaren hard voor de aanleg van
glasvezel in hun dorpen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. De aanleg van glasvezel is
echter kostbaar en vraagt een professionele aanpak. DGC kan en wil dat niet zelf realiseren. Omdat
glasvezel niet als nutsvoorziening wordt beschouwd, mogen ook de gemeente en provincie de aanleg
niet zelf realiseren. Daarom heeft DGC, in overleg met provincie en gemeenten, samenwerking
gezocht en zijn er afspraken gemaakt met Glasvezel buitenaf over de aanleg van het netwerk.
Annen, een dorp met ambitie
De behoefte aan een betere internet verbinding is een paar jaar geleden door ruim 60% van de
inwoners van Annen aangegeven. Gezien de steeds grotere datastromen over de verouderde koper en
coaxkabels kan dit percentage alleen maar groter worden. Buiten de bebouwde kom, waar alle data
over een dun koperdraadje gaat, is de nood het hoogst. In het dorp zelf bepaalt de afstand tot het
koppelkastje hoe goed de verbinding is. Beide netwerken, zowel koper als coax zijn niet gemaakt voor
dataverkeer, zeker niet in twee richtingen. In het digitale tijdperk, waar we met z’n allen in zijn beland,
is geen plaats meer voor verouderde netwerken. Analoog is inmiddels digitaal geworden. Annen is een
dorp met ambitie. De leefbaarheid staat er hoog in het vaandel. Door gezamenlijke inspanning is er al
veel bereikt en blijft Annen een dorp om graag te wonen, voor jong en oud. Het leukste dorp van
Drenthe kan ook het snelste dorp worden:
Als 40% van de huishoudens in Annen een abonnement afsluit, wordt er glasvezel aangelegd.
Maar gaan KPN en Ziggo dan niet met de tijd mee? Zij zijn toch de grootste in Nederland en hebben
toch het meeste belang bij een goede data stroom? Zou je wel denken! Maar de praktijk is anders.
Beide partijen proberen met noodaanpassingen hun klanten tevreden te houden. Maar heeft u wel
eens écht gecontroleerd hoeveel internetsnelheid u gemiddeld heeft in verhouding tot wat er op uw
rekening staat? Bijna iedereen betaalt meer dan dat er geleverd wordt. En als iedereen in de straat
meer snelheid ‘koopt’, wordt het filerijden op die ene kabel. Er zijn in Annen al enkele locaties waar de
snelheid op bepaalde momenten dramatisch terugvalt.
Elk huis een eigen glasvezel.
Dat moet anders! En dat kan alleen maar met glasvezel. Elk huis een eigen glasvezel. Niks meer delen
met de hele straat. En onbeperkte mogelijkheden. Snel, stabiel en niet afhankelijk van datagebruik in
de rest van de straat. Geen vertraging meer omdat de hele straat met één, twee of meer toestellen
tegelijk op internet zit op een vrijdagavond of een regenachtige zondagmiddag…
Niet meer afhankelijk van één provider.
U bent nu nog afhankelijk van één provider, meestal KPN of Ziggo. Dat wordt straks beter, want u kunt
bij het nemen van glasvezel maar liefst kiezen uit 5 providers met een groot aanbod van zenders en
diensten. Iedereen kiest een pakket dat afgestemd is op het datagebruik en zendervoorkeur. Er zitten
ook providers in het pakket met aanbiedingen van Fox Sport (Eredivisie) en/of Ziggo Sport (waaronder
Formule 1). Maar wel over glasvezel. Max is nog nooit zo snel bij u naar binnen gekomen…..
Abonnement voor een jaar
U kunt een abonnement afsluiten voor een jaar om te ervaren hoe glasvezel bevalt. Ondanks de €7,50
vastrecht per maand, aangevuld met het gekozen abonnement, blijkt dat inwoners vaak niets of
nauwelijks duurder uit zijn dan in hun huidige situatie. U bereikt er wel mee dat de glasvezelkabel bij u
in de meterkast komt. Uw huis is dan in ieder geval voorzien van een toekomstgerichte aansluiting. Na
elk jaar bent u vrij om over te stappen naar een andere provider, of terug te gaan naar KPN of Ziggo.
Toch een fijn gevoel om uw huis zonder grote kosten van glasvezel te kunnen voorzien. U heeft
daarmee veel meer keuze in de toekomst.
Indien U na 17 december besluit in te stappen dan dient u de kosten van aanleg te betalen met een
minimum van 995 euro. Dit is afhankelijk van de afstand tussen Uw woning en de verdeelkast.
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Afkopen vastrecht
Als u zeker weet om uw huis te voorzien van een glasvezelkabel kunt u ook besluiten om naast het
kiezen van een abonnement bij één van de providers, het vastrecht af te kopen. Voor het eenmalige
bedrag van € 1000,00 betaalt u nooit meer het vastrecht bedrag van €7,50 per maand. Bij verkoop van
uw huis wordt dit recht overgenomen.
Zorg voor zorg
Nederland vergrijst, ook Annen. In de zorg zijn grote veranderingen ingezet. De verwachting is dat er
steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van zorg op afstand. Dat is mooi! Mensen kunnen op deze
manier langer thuis blijven wonen. En voor de kinderen, meestal niet in de buurt, is dit een fijn gevoel
dat de eerste zorg goed geregeld is.
Bij verkoop van uw huis kan een glasvezelverbinding van invloed zijn.
In elke straat in Annen wordt wel eens een huis verkocht. De eerste vraag kan zijn: wat voor een
internetverbinding heeft deze woning? Toch een plus als uw woning al is voorzien van glasvezel.
Thuiswerkers of mensen met een bedrijf aan huis kiezen bij voorkeur een huis met een goede
verbinding. Zowel in het dorp als in het buitengebied. Een belrondje langs een aantal makelaars
bevestigt dit.
Op vakantie of weekendje weg is dat nu al de eerste vraag: wat is de Wificode? Juist om gebruik te
maken van een internetverbinding. Of we het willen of niet, het is de wereld waarin we nu leven. En de
voorspelling is dat er steeds meer over internet zal gaan. Nog geen 25 jaar geleden had bijna niemand
een PC in huis. Een mobiele telefoon was nog niet te zien in het straatbeeld. Beeldbellen met
Australië? Een foto maken met een telefoon, het leek wel science fiction.
Annen heeft nu de kans om zich voor te bereiden op de toekomst, die heel dicht bij ligt.
Er ligt een zeer concurrerend aanbod. Het is nu of nooit. Laat u zich voorlichten door de lokale
verkopers in Annen of laat u zich helpen door één van de buurtambassadeurs. Vanaf 9 november elke
woensdag- en donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur bent u van harte welkom aan de glasvezel
infotafel in de bibliotheek van Annen. Onze vrijwillige ambassadeurs hebben een training gehad om u
wegwijs te maken en te zorgen dat u de juiste keuze maakt. U kunt hun contactgegevens vinden op
www.glasvezelbuitenaf.nl en dan kiezen voor deelgebied Annen.

Namens de werkgroep,
Glasvezel Verbindt Annen.
Piet Steenbergen
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Mandarijnen actie Handbal Vereniging Annen
Aanstaande zaterdag, 3 november, komen de leden van de
handbalvereniging Annen tussen 10.00 uur en 13.00 uur weer
bij de inwoners van Annen aan de deur om mandarijnen te
verkopen.
Ook dit jaar worden de mandarijnen weer betrokken van onze eigen
groentespecialist Jan Martens.
Eén zak kost €5,- en de opbrengst van deze actie komt geheel ten goede
aan onze vereniging.
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3 november 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

9 November Najaarswandeling met herfstmenu
Het Holthuys, Koksherberg en Stichting Harleydag Annen organiseren:
Vrijdag 9 november een Najaarswandeling incl. heerlijk herfstmenu vanuit het
Holthuys.
Voor iedereen die zich aangesproken voelt uit Annen en omstreken!

14.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en uitdelen routebeschrijving.
Onderweg is er weer een leuke verrassing.
16.00 uur: Bij terugkomst wordt u een consumptie aangeboden en
kunt u aanschuiven voor een heerlijk herfstmenu.
De kosten zijn € 5,- p.p.
Opgave kan tot 5 november bij Marleen Schepers (06-15222713)

Zaterdag 24 november a.s: Muzikale avond m.m.v duo Wim en
Miranda
Voor alle 65+ers uit Annen in het Holthuys. Aanvang: 19.30 uur.
U hoeft zich niet op te geven van te voren.
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Wim Stalman nieuwe dirigent Drenthina
Muziekvereniging Drenthina uit Annen heeft een nieuwe dirigent.
Sinds afgelopen week staat Wim Stalman bij dit harmonie orkest op
de bok. Wim is een ervaren dirigent en studeerde klarinet, piano en
orkestdirectie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
Hij is enthousiast dat hij bij Drenthina aan de slag mag als nieuwe
dirigent.

Kerstconcert 22 december
Het eerste optreden onder leiding van Wim is het gezamenlijk kerstconcert met
vrouwenkoor ‘Au Bain Marie’ in Het Dorpshuis in Annen op zaterdag 22 december
2018, om 20.00 uur. Kaarten à € 7,50 zijn te verkrijgen via de website
www.dorpshuisannen.nl.

Knalfeest voor alle Anneroelen met oud en nieuw?
Waar vier je het liefst oud en nieuw? Natuurlijk in het mooie Annen met alle Anneroelen met een
knalfeest. Een paar dorpsgenoten hebben de handen in een geslagen om dit voor jullie te organiseren.
Wat natuurlijk ook niet kan missen is het carbid schieten, dit zal in de middag plaatsvinden op de
locatie van het feest. We hopen met alle dorpsgenoten 2019 gezamenlijk in te gaan.
De voorbereidingen zijn in volle gang, wil je op de hoogte blijven hou het Mededelingenblad in de gaten
voor verdere informatie.
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Beste inwoners van Annen.
De wervingscampagne van Glasvezel is begonnen. U heeft deze week een informatiekrant
ontvangen van Glasvezel buitenaf https://www.glasvezelbuitenaf.nl
Bijgesloten treft U de flyers aan van alle providers. U kunt zich nu gaan oriënteren welk pakket het
beste bij U past. Als U geen informatie krant heeft ontvangen horen wij dit graag.
Voor advies kunt U terecht bij onze vrijwillige buurtambassadeurs
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/annen/waarom-glasvezel/onze-ambassadeurs/ zij houden
tevens op onderstaande data zitting in de Bibliotheek.
Datum
Tijd
Datum
Tijd
14-11-18
14.30-16.30 uur
09-11-18
14.30-16.30 uur
15-11-18
14.30-16.30 uur
05-12-18
14.30-16.30 uur
21-11-18
14.30-16.30 uur
06-12-18
14.30-16.30 uur
22-11-18
14.30-16.30 uur
12-12-18
14.30-16.30 uur
28-11-18
14.30-16.30 uur
13-12-18
14.30-16.30 uur
Voor alle overige vragen en technische ondersteuning wordt U geholpen door onderstaande lokale
verkopers.
DVC in het winkelcentrum te Annen http://www.pcserviceshop.nl
Jan Rona Strengakkers 17 te Annen https://www.ronait.nl
Op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/annen/aanbod/lokale-verkopers/ staat een overzicht
van alle verkopers in het gebied van DGC https://drentsglasvezelcollectief.nl
U kunt in deze periode ook bezoek krijgen van de providers. Ook zij adviseren U ook graag om een
goede keuze te maken.
Op 9 november om 19.30 uur is er nog een informatieavond in het Dorpshuis.
voor de mensen die niet in de gelegenheid geweest zijn de afgelopen 10 informatieavonden in het
gebied te bezoeken. Binnenkort ontvangt U hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
•
•
•
•
•
•
•

Wij Anneroel’n gaan voor minimaal 45% deelname voor 17 december 2018!
Wie wil er nu geen netwerk/internet voor de toekomst!
De mogelijkheid voor een plaatselijk informatiekanaal en niet te vergeten de zorg, studie en
thuiswerken.
Dit initiatief wordt ondersteund door de Commissie Dorpsbelangen Annen!
Indien men gebruik maakt van de afkoopregeling van €1000 komt €5,-- ten goede van de
Commissie Dorpsbelangen.
Sluit e.v.t. voor een jaar een abonnement bij een provider af plus €7,50 vastrecht. Na dit jaar
heeft U de vrijheid om op te zeggen. U heeft dan wel Glasvezel in Uw woning en in een later
stadium geen aansluitkosten meer.
Ook de RABO heeft een ondersteuning toegezegd van €50.000,-- Leden kunnen hier van
profiteren. Rabo maakt binnenkort bekend wat de voorwaarden zijn.

Vriendelijke groeten,namens de werkgroep Annen:
Piet Steenbergen p.steenbergen@drentsglasvezelcollectief.nl
Willem Mulder w.mulder3@icloud.com
Gerard Kooij hgkooij@gmx.net
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Bridgedrive voor Unicef bij de Anner Bridge Club op 18 november
Voor de vijfde keer organiseert UNICEF door heel Nederland Harten Troef voor kinderen. Op meer
dan vijftig plekken, waaronder Anloo, zullen bridgespelers meedoen aan het landelijke bridgetoernooi.
Dat is elk jaar rondom 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind. In Anloo vindt de
bridgedrive plaats op 18 november in Lounge-Restaurant Woodz .
Doel van Harten Troef is het bijeenbrengen van geld voor kinderen, dit jaar specifiek bestemd voor
hulp aan vluchtelingenkinderen. In 2017 leverden de landelijke bridgedrives ruim 50.000 euro op voor
onderwijs aan kinderen. ‘We zijn erg blij met de enorme inzet en dit bijzondere bedrag, afkomstig uit
heel Nederland én Aruba’, aldus Nancy Hoogendorp van UNICEF Nederland.
Het landelijke evenement is bedacht door UNICEF-vrijwilligsters waaronder Carla Margry, fervent
bridgester. In 2014 begon ze met het organiseren van de allereerste bridgedrive ten bate van
UNICEF in haar woonplaats Breda. Nu worden in de maand november overal in het land dergelijke
drives georganiseerd. ‘Fantastisch dat zoveel mensen meedoen’, aldus Carla Margry. ‘Een droom die
uitkomt!’
Daarom organiseert ook de Anner Bridge Club een open Bridgedrive in het kader van de Unicef
Hartentroef actie op zondag 18 november 2018.
Op deze dag wordt er gebridged bij mede sponsor Lounge-restaurant Woodz, Bosweg 1 te Anloo, in 2
lijnen, over 6 rondes met 1 pauze.
U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur. Aanvang drive om 13.30 uur.
Het inschrijfgeld is €10,00 per persoon en wordt volledig afgedragen aan Unicef.
Inclusief diner betaalt u €25,00 per persoon. Aanmelden via de website van de Anner Bridge Club:
www.nbbclubsites.nl/club/13034 via menukeuze Hartentroefdrive, waarna u het formulier invult.
of kijk voor het landelijke overzicht op: www.unicef.nl/bridgedrive

Bridge les bij de Anner Bridgeclub
De cursus wordt gegeven in café restaurant Woodz, Bosweg 1 in Anloo.
Op twaalf achtereenvolgende woensdagavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De eerste les begint op woensdag 9 januari 2019.
Kosten €95,00, inclusief lesmateriaal.
Informatie en aanmelden:
Annerbc79@gmail.com of Marianne Steenbergen, tel. 06-290 99 481.
Kunt u al bridgen en denkt u erover bij een club te gaan spelen? Bij de Anner Bridgeclub bent u van
harte welkom. We spelen bij Woodz in Anloo op de donderdagavond en éénmaal in de 14 dagen op
dinsdagmiddag.
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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 november zullen plaatsvinden op een rij:

Koffieochtend
Maandag 12 november: Koffieochtend “Ons Dorpshuis” van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Kom gezellig een praatje maken, opgave is niet nodig.
Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid
Dinsdag 13 november: Inloopspreekuur IMPULS van 10.00 uur tot 12.00
uur.
Voor al uw vragen over mantelzorg en de leefbaarheid in Annen
ontvangen Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en Martine Hopman
(buurtwerker) u graag.
U kunt geheel vrijblijvend bij hen binnenwandelen. De koffie en thee staan klaar. Kom gerust langs,
een afspraak maken is niet nodig.
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.
Maandag 26 november: Koffieochtend PLUS van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Presentatie van een interessant onderwerp, opgave is niet nodig.
Kaart- en sjoelavonden in “Ons Dorpshuis”
Traditiegetrouw organiseert “Ons Dorpshuis” Annen in het komende seizoen
(2018-2019) weer een aantal kaart- en sjoelavonden op de zaterdagavond.
Naast de vaste groep deelnemers bij zowel het kaarten als het sjoelen zijn
nieuwe deelnemers uiteraard van harte welkom. Hoe meer deelnemers, hoe
beter, hoe gezelliger, hoe spannender!! Er zijn fijne vleesprijzen te winnen!
De organisatie van deze avonden is wederom in uitstekende handen van
onze vrijwilligers Coba Lammers en Janneke Schnuck.
Een sportief avondje kaarten/sjoelen is reuze gezellig. Overtuig u zelf en kom gerust langs!
De kaart/sjoel-avonden beginnen om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur.
De kosten bedragen per avond € 2.50.
24 november
26 januari
23 februari
30 maart

2018 gaat niet en wordt verplaatst naar zaterdag 8 december.
2019
2019
2019
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Toneelvoorstelling door ADVENDO, met het toneelstuk “Onrust in het rusthuis”
Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december:
Aanvang beide avonden 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Entree voor donateurs van de toneelvereniging is gratis en voor niet-donateurs € 7.50.
Donateurs worden in de gelegenheid gesteld om maandag 26 november kaarten af te
halen in de “Sportsbar” van “Ons Dorpshuis” vanaf 19.00 uur.

Klaverjassen.
Vanaf 11 oktober om de 14 dagen, op de donderdag, is er klaverjassen in de
Sportsbar Aanvang; 13.30 uur.
Iedereen die een kaartje wil leggen, is welkom!
Voor informatie Wilma Weggers, 0592272714.

Sint Maarten
Omdat Sint Maarten op zondag valt word het dit jaar op zaterdag 10
november gevierd.
Net als vorig jaar zullen de ondernemers van Veelzijdig Annen de
lampion lopende kinderen gezamenlijk ontvangen. Dus in plaats van
alle winkels afzonderlijk bij langs kunnen de kinderen hun
zangkunsten op een centrale plek in het winkelcentrum uiten, waarna
een snoeppakketje voor hen klaar ligt. Kinderen hebben de
mogelijkheid tussen 17.00 en 18.00 uur langs te komen en daarna
kan men als vanouds het dorp in gaan om langs de deuren te gaan.
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Toneelvereniging Advendo speelt “ Onrust in het Rusthuis”
Het stuk speelt zich af in een bejaardentehuis die net is geopend. Alles
loopt nog niet op rolletjes, gelukkig zijn er dan ook nog maar drie bewoners
aanwezig.
Onder andere Olle Alle, die zijn kapitale boerderij heeft verkocht voordat hij
het tehuis in ging en Driekus, een oude arme landarbeider, die nu een veel
comfortabeler leven mag leiden dan voorheen en tot slot Miep, die altijd zo
vitaal was, tot twee weken voor de opening van het tehuis, waardoor ze
met spoed ook een plekje heeft gekregen en zich nu heerlijk in de watten
laat leggen.
Deze drie bewoners kunnen rekenen op de constante zorg van de
directrice, zuster Theodoramiena en klusjesvrouw Tammie.
Het team is nog niet compleet, want er wordt nog druk gezocht naar een goede kok.
Dit blijspel “ Onrust in het Rusthuis” van Henk Roede, onder leiding van Hebbo Benthem, kunt u zien
op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december vanaf 20.00 uur in “Ons Dorpshuis” te Annen.
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.
Donateurs kunnen gratis kaarten ophalen op maandag 26 november tussen 19.00 en 20.00 uur
in de “Sportsbar” (Sporthal) in Annen. Bent u géén donateur, maar u wilt wel graag onze voorstelling
bezoeken, dan kunt u ook op maandag 26 november kaarten ophalen à € 7,50 per stuk. Tevens
worden er aan de zaal op beide avonden (zolang de voorraad strekt) kaarten verkocht.
Wanneer u donateur wilt worden van onze vereniging, kunt u contact opnemen met Otto van Geldere
0592-271290 of via o.vangeldere@home.nl
Toneelvereniging Advendo ziet u graag op één van beide avonden!
De toneelvereniging Advendo is in 1869 opgericht. Advendo betekent: aangenaam door vriendschap
en nuttig door oefening.De vereniging bestaat uit 11 spelende leden en heeft ruim 250 donateurs.

Groepsfoto uit 2017.
- De spelende leden zijn: Otto van Geldere, Hendrik Dekker, Greetje Ottens, Willy Dekker, Ina
Kirchhoff, Betsy Wijnholds, Alie Oosterman en Hetty Behling, Cynthia Posthouwer, Marjolein Kobus en
Anne Marissen.
- Grime en haar is in handen van Arlet Haddering en Anneke Greving.
- Het decor wordt gebouwd door Harry Hamminga en Sjaak van Bastelaar
- De regie is in handen van Hebbo Benthem.
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Fibonacci is weer terug in Annen!
Eind augustus is het kunstwerk Fibonacci in de Kring van de sokkel gehaald om gerestaureerd te
worden. De restauratie is inmiddels voltooid en het kunstwerk is weer teruggeplaatst op de sokkel aan
de Anloërweg in Annen.
Fibonacci in de Kring van kunstenaar Henk Krouwel
De kunstenaar heeft de oorspronkelijk 18 deelnemende
gemeenten aan het project 'Kunstronde Drenthe' als
uitgangspunt gebruikt. De 18 elementen vormen de basis
van zijn kunstwerk.
De gemeenten hebben zich aaneengesloten met het doel
cultuur te bevorderen. Dit aaneensluiten heeft hij vertaald
naar kringen/cirkels. Henk Krouwel werkt vanuit het
konstruktivisme, een mathematisch of wel meetkundig
uitgangspunt bij het maken van een object.

In dit beeld spelen de getalsverhoudingen van de middeleeuwse mathematicus Fibonacci een rol:
1-2-3-5-8-13-21 etc . Elk getal is de som van de twee voorafgaande getallen. Gekozen werd voor de
getallen 2,3,5 en 8, die de basis hebben gelegd voor de verhoudingen in de verschillende minimale en
maximale hoogten in het beeld. Het werken met deze getallen geeft altijd goede verhoudingen in het
object. Het regelmatig oplopen c.q. aflopen van de hoogte in de binnenste en in de buitenstekring
vormt het systematische element in de beeldtaal. In alle richtingen kan men verrassend door het beeld
kijken.

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

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: 14 nov – 12 dec 2018
16 jan - 6 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019
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.
Data: dinsdag 30 oktober en 6 + 13 + 20 november
Tijd: 9:30 – 11:30
Kosten: €40,00 (Bibliotheekleden €30,00) Dit is inclusief een cursusboek en koffie.
Voor meer informatie en opgave: info@bibliotheekannen.nl
Tel: 088-0128295 of in de Bibliotheek
Workshops
*Foto’s en documenten opslaan op de computer, hoe doe je dat?
Donderdag 1 november
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Kosten: €3,00
*Hoe gebruik je Facebook en WhatsApp?
Donderdag 8 november
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Kosten: €3,00
Voor meer informatie en opgave: info@bibliotheekannen.nl
Tel: 088-0128295 of in de Bibliotheek
De Bibliotheek is gesloten op woensdag 26 en maandag 31 december.
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Brand meester!
Gratis film: De Drentse brandweer in actie, jaren ’40 –‘90
In het Drents Archief in Assen is van 1 t/m 30 november een filmcompilatie te zien over de Drentse
brandweerkorpsen van weleer. De film heeft beelden van een hevige brand in het centrum van
Coevorden in ’47 tot een boerderijbrand in Borger in 1994. De zwartwit én kleurenbeelden tonen de
activiteiten van een gemiddeld brandweerkorps in onze provincie. De film duurt 30 minuten en is gratis
te zien in het Drents Archief. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en
vrijdag 10.00 – 13.00 uur.
Koe in sloot
Dat de korpsen niet alleen gespecialiseerd zijn in bluswerkzaamheden bewijzen de beelden van een
koe in de sloot in Borger uit begin jaren ’90. Acht stoere mannen spannen banden onder de buik van
de koe door. Zo helpen ze het geschrokken dier weer veilig op de kant. Na de reddingsactie neemt de
boer de koe mee terug naar de boerderij. En in Beilen helpen brandweerlieden bij een aantal autoongelukken waarbij het metaal om bomen en lantaarnpalen was gevouwen. Ook belandt er wel eens
een auto in de sloot.
Gratis toegang
De film is tijdens openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief en
duurt ongeveer 30 minuten. De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.0017.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur.

Gratis schaatsen in Sportcentrum Kardinge te Groningen
Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en
Groningen van de KNSB zijn er 3 data vastgelegd waarop jullie in
Sportcentrum Kardinge te Groningen gratis kunnen gaan schaatsen:
Zaterdag 20 oktober van 16:30 uur tot 18:30 uur.
Zaterdag 29 december van 16:30 tot 19:00 uur. Deze dag is inclusief de
toertocht met stempelkaart en medaille voor kinderen.
Zaterdag 16 februari 2019 van 19:00 uur tot 21:00 uur.
De schaatsers moeten handschoenen en mutsen of helmen dragen.
Met de winkel in Kardinge (AV-sport) is afgesproken dat in ieder geval bij de eerste uitvoering op 20
oktober a.s. er schaatsen te huur / te koop zijn. Voor de volgende edities wordt dit nog nader
afgesproken.
Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. Dus je
hebt geen toegangsbewijs nodig.
Met vriendelijke groet,
Namens IJsvereniging Nooitgedacht
Klaas Behling
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Jarno Drenth Regiokampioen!
Annen zondag 30 september 2018. 151 Rijders maken zich klaar om mee te doen aan de Queens
Grass Grasbaanraces. Nog nooit eerder in de 15 jarige geschiedenis van Mc Annen waren er zo veel
rijders. Het lijkt wel of iedereen in Annen wil rijden. Tenminste 54 manches zullen er deze dag gereden
gaan worden, bij andere grasbaanraces zijn dat er zo’n 35 á 40. De vele vrijwilligers, de officials van de
KNMV, de medische dienst en de EHBO werken samen als een goed geoliede machine. Duizenden
mensen komen op dit gratis evenement af.
Er rijden jochies rond van nog maar net een meter hoog! Het publiek kijkt vertederend toe, terwijl de
vaders er bloedfanatiek voor zorgen dat hun kroost goed over de baan komt. Nog nooit eerder reden er
zo veel Power Girls mee, 30 dames! En dat deze meiden hun mannetje staan blijkt uit het feit dat
Harriët Zwiers het baanrecord op haar naam zet door de snelste ronde te rijden, met een gemiddelde
van zo’n 68 km per uur! Ook de zijspanklasse zorgt altijd weer voor veel spektakel. De 10 Regio rijders
racen over de baan alsof het hun dagelijks werk is, Robert Bonder wordt hierbij 3e, Jasper Smit 2e en
Jarno Drenth 1e. Vader Jan Willem Drenth kijkt trots toe. Hij is die avond ervoor ere lid van Mc Annen
geworden, hij zit al vanaf de oprichting in het bestuur van Mc Annen.
Een deel van het publiek krijgt dit allemaal niet mee, die vermaken zich bij de tent van Klinkhamer
Catering, daar treed in de pauzes de Heavy Hoempa Band op.
Het bestuur van Mc Annen met voorzitter Jacob Schuiling kijken tevreden terug op deze geweldige
jubileum editie. Zij bedanken alle sponsoren, de vrijwilligers en alle inwoners van Annen voor deze
geslaagde dag.
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Het verschil?! Aandacht voor (het verhaal van) de mens!
Tijdens ‘Beleef het Sieraad 2018’ op 3 november aanstaande, dé jaarlijkse open dag van de Goud- en
Zilverbranche, stelt Goudsmid Margriet van 13.00 tot 17.00 uur de deuren van haar atelier open voor
het publiek. Margriet is ruim 29 jaar Goudsmid, trotse eigenaar van de webwinkel ‘Margriet Jewels’ en
vierde eerder dit jaar het 10 jarig jubileum van haar eigen atelier dat sinds juni 2018 gevestigd is in het
Drentse Annen. Een sfeervol atelier waarin herinneringen draagbaar worden. U kunt er terecht voor
unieke, betaalbare sieraden; vervaardigd naar eigen ontwerp, ambachtelijk gesmeed van nieuw of
gedragen goud, uit het atelier én de handen van Meester Goudsmid Margriet.
Sieraden met een verhaal
Margriet heeft een bijzondere interesse voor het vervaardigen van herinneringssieraden; sieraden met
een verhaal. Omdat iedereen het verlies van een dierbare op zijn of haar persoonlijke manier beleeft,
zijn de sieraden van Goudsmid Margriet dat ook. Naast herinnerings-, vingerafdruk- en assieraden,
heeft het atelier van Margriet meer prachtige en tijdloze collecties te bieden. Denkt u aan
geboortesieraden, relatie- en trouwringen en adembenemende eigen creaties. Níet uit een catalogus of
vitrine, wél uit het atelier en de creatieve handen van Margriet Burger-Schouten.
Beleef het Sieraad
Een dag waarop sieraden in de spotlights staan, want Goudsmid Margriet is 1 van de meer dan 200
Nederlandse deelnemers die deze dag hun winkels en ateliers openstellen voor het publiek. Alle
facetten van het ambacht worden tijdens de open dag ‘Beleef Het Sieraad’ getoond. Ook kunt u terecht
met vragen zoals: wat bepaalt de kwaliteit van diamant, wat is de meerwaarde van een goudsmid ten
opzichte van een juwelier, hoe worden goud en zilver omgetoverd tot een sieraad? Pak deze kans om
meer te weten te komen over de fascinerende wereld achter de schittering van juwelen, het ambacht
van de goudsmid. Kom het zien en beleven in het atelier!
Gedragen goud; win een ontwerpsessie in het atelier van Goudsmid Margriet!
Dierbaar goud, helaas te vaak wordt het niet (meer) gedragen. Sieraden met een hoge emotionele
waarde, te weinig gedragen of te weinig draagbáar. Juist ‘gedragen goud’ leent zich fantastisch als
basis voor een persoonlijk, nieuw sieraad; draagbaar, uniek en helemaal van nu. Tijdens Beleef het
Sieraad verloot Goudsmid Margriet 2 gratis ontwerpsessies waarin een uniek ontwerp wordt gemaakt,
gebaseerd op jouw persoonlijke wensen. Welk gedragen goud zou jij (weer) draagbaar willen laten
maken? Laat weten waarom jíj een gratis ontwerpsessie zou willen winnen!
Kans maken? Kijk op de website (www.goudsmidmargriet.com) of de facebookpagina
(@GOUDSMIDinDrenthe en @Margrietjewels) voor de voorwaarden en de actie.
Goudsmid Margriet
Markeweg 12
9468 BN Annen
telefoon: 06-54775767
atelier (uitsluitend volgens afspraak):
mail:
info@goudsmidmargriet.com
website: www.goudsmidmargriet.com
webwinkel:
mail:
info@margrietjewels.com
website:
www.margrietjewels.com
Meer informatie over deze dag en deelnemende bedrijven is te vinden op www.beleefhetsieraad.nl
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