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Oktober 2017

Annen wint €3000!
In 2016 is de straatprijs van de Nationale Postcode loterij in Annen gevallen. In buurten waar de
straatprijs valt, verblijdt het Oranje Fonds iedere week een sociale organisatie (in dit geval Impuls)
met het ‘Oranje Fonds Buurtcadeau’ ter waarde van € 3.000,=. De Commissie Dorpsbelangen is
benaderd door Impuls of zij nog een geschikte bestemming voor dit geld wist.
Zoals wellicht bekend, wordt er in samenwerking met de diverse aangrenzende verenigingen, de
school, het dorpshuis en de gemeente op dit moment hard gewerkt aan plannen voor het
herinrichten van het terrein voor de sporthal. De bedoeling is dat het terrein veiliger en
aantrekkelijker wordt. In de plannen is ook de plaatsing van fitnesstoestellen opgenomen. Die zijn
dan voor iedereen vrij toegankelijk. Zowel Impuls als het Oranje Fonds zagen hierin een prima
bestemming voor het buurtcadeau.
Op 15 september heeft de uitreiking van het buurtcadeau plaatsgevonden. De middag was
feestelijk aangekleed door Impuls en in de sporthal waren er allerlei activiteiten voor de
bovenbouw leerlingen van de basisschool georganiseerd. Het was een zeer geslaagde middag!
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Rabobank Clubkas Campagne , stem op de CD 3 t/m 18 oktober
Dit is het derde jaar dat de Rabobank de Clubkas Campagne organiseert.
Jaarlijks stelt deze bank een deel van de winst beschikbaar als extra
ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen van
dinsdag 3 oktober tot en met woensdag 18 oktober 2017 hoe de totale
bijdrage wordt verdeeld. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart
toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op
een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze
vereniging of stichting ontvangt.
Commissie Dorpsbelangen vraagt jou op hen te stemmen, zodat ze ook in 2018 een geweldige de
Sport en Spelweek kan organiseren! Met elkaar, voor elkaar!

Gezocht: straatartiesten!
9 december organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen weer de Kerstfair. Hiervoor zijn we op
zoek naar straatartiesten.
Zijn er Anneroelen de het leuk vinden om hun kunsten te vertonen? Hierbij denken we aan een
muzikant/zanger/acrobaat/sneltekenaar/cartoonist/ ballonnenkunstenaar/stelten
loper/mimespeler/levend standbeeld/poppenspeler/danser/goochelaar enz.
Wil je mee doen? Meld je dan aan via kerstfairannen@gmail.com

Zaterdag 28 oktober, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Met medewerking van ploeg GROEN.
Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en
Spelweek ploegen/wijken.
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes
helpen!
Zelf wegbrengen mag ook.
Je kan zelf in de papier 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: mijnafvalwijzer.nl

Pagina 2 van 15

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen www.annen-info.nl

jaargang 8 oktober 2017

Pagina 3 van 15

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen www.annen-info.nl

jaargang 8 oktober 2017

Nieuw klimrek in het speeltuintje van Noordloo!
Het speeltuintje in Noordloo ziet er weer piekfijn uit en kan weer jaren
mee.
Het nieuwe klimrek werd onlangs geplaatst, de buurtbewoners hielpen
hierbij mee. Er werd onder andere zand geschept ter versteviging van het
klimrek en toen alles stond werd het geopend, met champagne door
datzelfde clubje enthousiastelingen. De jeugd nam het klimrek direct in
gebruik.
Het klimrek is tot stand gekomen met hulp van buurtbewoners de
gemeente en Stichting Buitenspeelvoorzieningen Annen.

www.vriendenvanoranje.nl
CODE ORANJE !!!

Wel of Geen Koningsdag in Annen???

Stichting Vrienden van Oranje Annen is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vanwege het
vertrek van een aantal bestuursleden is op dit moment de capaciteit onvoldoende om de
Koningsdag 2018 in Annen te kunnen organiseren.
Al jaren wordt Koningsdag in Annen groots gevierd met leuke activiteiten voor de kinderen tot en
met groep 8 van de basisschool. Ook hier zijn wij afhankelijk van (en op zoek naar) vrijwilligers
voor het begeleiden van de activiteiten.
De voorbereidingen voor deze feestelijke dag beginnen in oktober. Het streven is om dan met een
enthousiaste groep mensen te kunnen starten.
Het KAN en MAG toch niet zo zijn dat er op 27 april 2018 geen Koningsdag meer gevierd gaat
worden op de Brink in Annen.
Draag jij Koningsdag Annen ook een warm hart toe meld je dan aan of vraag naar informatie via
vriendenvanoranje@live.nl
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Harmen Hollander Regio Kampioen Queens Grass grasbaanrace Annen.
Zondag 17 september kwamen weer
duizenden motorliefhebbers af op het
motorspektakel in Annen, de Queens
Grass Grasbaanraces. Geweldig om te
zien dat jong en oud hier op afkomt.
De een om de race te bekijken de
ander om in de feesttent van
Klinkhamer een biertje te drinken.
Velen ontmoeten hier hun vrienden en
hebben een top dag.
De rijders staan in de rij om mee te
mogen doen, want iedereen wil in
Annen rijden. Hier krijgt elke rijder
een podium, iedereen wordt dan ook
voorgesteld aan het publiek. En mede
doordat het gratis toegankelijk is
komen niet alleen de ouders kijken
maar staan er duizenden mensen aan

de baan!
Bloedstollende wedstrijden kreeg men te zien. Rijders gingen schouder aan schouder vlak langs de
schotten, het publiek hield de adem in. Er werd geracet op het scherpst van de snede. Maar
gelukkig verliep alles prima de onmisbare EHBO had een rustige dag.
Bij de Regio rijders werd Willem Mellens uit Zuidlaren 3e, Robert Bonder, uit Gasteren, 2e en
Harmen Hollander uit Gasteren behaalde de 1e plaats.
MC Annen die dit nu voor de 14e organiseerde keer kan tevreden zijn. De weergoden waren hen
goed gezind, de voorspelling was slecht maar pas bij het opruimen kregen de vele vrijwilligers een
nat pak. MC Annen bedankt alle vrijwilligers, de KNMV, de EHBO, de speakers, alle rijders, de
sponsoren en het publiek voor deze geweldige dag. Volgend jaar de 15e keer, dat beloofd weer een
spektakel te worden.

Mc Annen Merci beaucoup!
Onderstaande berichtje kreeg Mc Annen van een zijspancoureur,
deze was helemaal met zijn gezin uit Frankrijk gekomen om in
Annen mee te rijden.
Merci beaucoup pour cette journée de course avec un temps
magnifique. Une belle piste . Bravo à toutes les personnes du
club et les bénévoles. Nous espérons revenir prochainement
malgré la distance A/R 2100 kms merci à tous Anthony sarrailh
du Team sarrailh R.B
Anthony Katia Annie Raphaël Benjamin Sarrailh
Hartelijk dank voor deze racedag met daarbij prachtig weer. Een
mooie baan. Bravo voor al het personeel van de club en alle
vrijwilligers.
We hopen ondanks de afstand, van 2100 km weer te komen.
Bedankt voor alles namens het team Sarrailh R.B
Anthony Katia Annie Raphaël Benjamin Sarrailh
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Vocaal Festival Annen is in 2018 op 8, 9 en 10 juni.
De eerste aanmeldingen voor 2018 komen alweer binnen!
Zoals Het FlowerPowerkoor uit Heerenveen, ‘Just Sing’ uit Zuidlaren en Popkoor SurpriSing uit
Uitgeest.
Ook in 2018 verzorgt het Veenkoloniaal Symfonie Orkest weer de muziek bij Festival Proms op de
zaterdagavond. Het thema van 2018 houden we nog even geheim, maar de koren kunnen zich al
wel opgeven voor het meezingen op deze prachtige spectaculaire (kippenvel bezorgende) avond.
vocaalfestivalannen.nl

Pedaal Vocaal bleek zondag 10 september opnieuw een schot in de roos. Cultuur in het
fantastische Drentsche Aa gebied. Maar liefst zo'n 700 mensen genoten van de 25 juweeltjes van
optredens op de fraaie locaties in het bijzonder mooi stroomdalgebied.
Na een heerlijke zing-in van Hans Kaldeway met het pedaal-lied hadden we dit jaar een
voortreffelijke aanbod aan optredens: FosFour, Fluitenkruid, Full House, Marjoram, MEEZZ,
S(w)ingtime, Roxie, Tàda, Twentet Amusing, VET!!, Vocal Group Flair en Voormalig Klein
Koortje. U kunt de foto’s en diverse filmpjes bekijken op onze facebookpagina!
Voor het eerst was de theeschenkerij Homanshof in Anloo opgenomen in het programma wat
resulteerde in heerlijk intieme concerten op deze sfeervolle locatie.
Een prachtig gezicht, al die de natuur doorkruisende voor fietsers met een vlaggetje van Pedaal
Vocaal.
Voor elke betalende bezoeker wordt een gedeelte gedoneerd aan Stichting Gebiedsfonds Drentsche
Aa. Bovendien wordt voor elke bezoeker aan Staatsbosbeheer in Oudemolen ook gedoneerd.

Gratis kennismakingsles ski-gymnastiek
Proefles aangeboden door de Skivereniging Drenthe, onderdeel van Nederlandse Skivereniging
Elke dinsdag vanaf 3 oktober t/m 20 februari
Tijdstip: van 20.00 tot 21.00 uur
Adres: Gymzaal de Wendeling, Boddeveld 17 in Gieten (9461 JA)
Info: 06 48487843 (Bard v. Druten) willenbard@gmail.com
Of via Diederik Visscher, Wepel 17 te Annen, visscher.oosting@wxs.nl
Er zijn diverse deelnemers uit Annen, dus carpoolen is een optie.
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Harleydag Annen bedankt!
Gerda de Graaf en Gerda Boelens, willen namens alle 65+ers de Harleydag Annen bedanken voor
de geweldige barbecue avond in ’t Holthuys.
Deze BBQ avond was door de mensen van de Harleydag ontzettend goed georganiseerd, de
bediening was perfect en de muziek speelde heel gezellig op de achtergrond. Jaap Menses bedankt
voor de mooie foto’s. Kortom Harleydag Annen BEDANKT!
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Vrijdag 24 en zaterdag 25 november, Advendo: De man met de opvallende hoed.
Om vast in je agenda te zetten: In het laatste weekend van november, op 24 en 25 november
speelt Toneelvereniging ADVENDO het pittige blijspel “De man met de opvallende hoed”,
Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). De entree voor
donateurs van ADVENDO is gratis en niet-donateurs betalen € 7,50. Donateurs kunnen op de
maandag voor de voorstelling, maandag 20 november, de kaarten vanaf 19.00 uur ophalen
in het Dorpshuis.
Het verhaal en de reputatie van de spelers van Advendo staan dus garant voor gezellig avondje
uit.

Peutergym Annen seizoen 2017-2018 weer van start
Vanaf vrijdag 8 september is er tweemaal per maand peutergym in de Sporthal in Annen,
Kruisakkers 40. Alle peuters van 1 tot 4 jaar uit Annen en omgeving zijn daar welkom om samen
met een ouder/verzorger te komen spelen in de sporthal, die dan voor de gelegenheid is
omgetoverd tot speelparadijs. Schommels, ringen, matten, klimtoestellen, trampolines,
glijbaantjes, fietsjes, stepjes, loopauto's, hoepels, ballen, blokken, er is voor iedereen wel iets te
doen. Lekker een uurtje actief met je kind of kleinkind bezig zijn; een leuke manier om het
weekend te beginnen.
De peutergym begint om 10.45 uur en duurt tot 11.45 uur. Om 10.30 mag iedereen komen helpen
met klaarzetten en na afloop is hulp bij het opruimen ook welkom. Omdat de peutergym in Annen
al jaren draaiende wordt gehouden door vrijwilligers, lukt het nog steeds om dit mogelijk te maken
voor slechts 80 eurocent per kind per ochtend. Opgave vooraf is niet nodig.
Meer informatie is te vinden op Facebook, Peutergym Annen of peutergym.webklik.nl
De data voor seizoen 2017-2018 zijn:
8 en 22 sept, 6 en 20 okt, 3 en 17 nov, 1 (pietengym) en 15 dec.
12 en 26 jan, 9 en 23 feb, 9 en 23 maart, 6 en 20 april.
Zuidlaarderbollenactie VV ANNEN.
Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de
Zuidlaarderbollenactie.
De pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van
volwassenen bij U aan de deur komen om de welbekende
Zuidlaarderbol te verkopen.
De opbrengst van de actie komt volledig ten goede van de
Jeugdafdeling van de vereniging.
De actie vindt plaats op vrijdag 6 oktober ongeveer tussen
18.00 en 20.15 uur in de dorpen Annen, Anloo, Spijkerboor,
Oud en Nieuw Annerveen.
De Jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop.
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Zaterdag 14 oktober:
Andries Middelbos, De tied van striepkoornbroek en wollen börstrok
Ons Dorpshuis: Toegangsprijs €5,00. Vrienden €2,50. Aanvang 20.00 uur

In dit programma nemp Andries Middelbos je met naor de tied dat de striepkoornbroek de moede
was en de wollen börstrok pas uut gung as de ‘r’ weer uut de maond was. Een programma met
herkenbare, serieuse en humoristische verhalen en liedties. Een programma over de tied daj
zaoterdags umstebeurt in de tobbe gungen, vekaansie een daggie op de fietse naor het
Maantingerzaand was en opa op zien aole dag niet naor een verzörgingshuus gung maor bij je in
kwam wonen.
Hoewel de verhalen en liedties in het Drents bent, is het ok veur niet-Drenten goed te volgen. Bij
de liedties begeleidt hij zich zölf op piano of accordeon.
In 2014 zat hij ook in de finale van het Drèentse Liedties festival met het nummer Bruno. In 2017
hef de stichting Betoeterd van ien van zien liedties een arrangement laoten maken veur
harmonie/fanfare orkest en koor en waren er optredens met verschillende koren en orkesten in
Drenthe.
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Zaterdag 28 oktober Filmavond: Theater Te Water
Ons Dorpshuis. Toegangsprijs €5,00. Vrienden €2,50. Aanvang 20:00 uur.

Theater te Water: wie kent het niet! Een varend theatergezelschap, uniek in Nederland. Wat in
1982 begon als een droom van één jongeman, Just Vink, is in 35 jaar bijna gemeengoed
geworden. Diverse jaren stonden zij in het programma van “Ons Dorpshuis”. Theater te Water
stopte eind vorig jaar. Aanleiding voor filmmaker en oud-Theater-te-Water speelster Saskia Jeulink
om een sfeervol en sociaalbewogen portret te maken van dit fenomeen. Met Theater te Water als
vertrekpunt legt zij een verbinding met zaken als de economisering van het cultuurbestel, de
veranderende tijdgeest en ontwikkelingen in het sociaal-culturele leven in de dorpen.
Als een kleine gemeenschap of minimaatschappij beweegt Theater te Water zich door de tijd: een
collectief waarin ambitie, idealen en verbeeldingskracht tot wasdom komen door regisseur Just
Vink en van binnenuit voortdurend worden gevoed door Theater te Water-spelers van het eerste
uur zoals Alina Kiers, Frank den Hollander, Bert Visscher en Arno van der Heyden, tot aan de jonge
generatie spelers, de twintigers van nu. https://youtu.be/K92qUt5I0L8

Zaterdag 4 november: Jaarconcert Drenthina m.m.v. Popkoor Leek,
concertthema “Harmonie”
Ons Dorpshuis. Toegangsprijs €7,50, onder 18 jaar €5,00. Aanvang 20.00u., zaal open 19.30u.
Vorig jaar heeft Drenthina voor het eerst haar
concert verplaatst naar de Burg. Lambershal
(voorste gedeelte). Vanwege een geweldige
ambiantie en goede akoestiek wordt dit
herhaald. Het belooft weer een groots spektakel
te worden. Het orkest staat onder leiding van
dirigent Jack Westra. Hij heeft weer
een gevarieerd programma samengesteld met
muziek voor iedereen, allemaal
gebaseerd op het thema “HARMONIE”.
Het wordt een avond vol muziek, ook gezien de
gasten van deze avond. De avond wordt
mede opgeluisterd door “Popkoor Leek” uit Leek.
Dit koor met 41 zangers en zangeressen,
bestaat sinds oktober 2012 en staat onder de
leiding van dirigente Corien Velzing. Sinds
oktober 2013 zorgt pianist Erik Luikens voor de
muzikale begeleiding.
Het repertoire van het popkoor is zeer gevarieerd, van Engelstalig en Nederlands; vroeger en nu;
Ballads en up-tempo. Dus voor elk wat wils.
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Historische Vereniging Annen: Lezing door Jan Germs, Huus van de Taol
Woensdagavond 11 oktober, 20.00 uur in Ons Dorpshuis.
Drèents, da’s aandere taol
Meer as viefhonderd jaor leden waren der in oes laand allén maor
dialecten. Het Standaardnederlands mus der nog kommen. Maor hoe zit
het nou feitelijk met dat Nederlands en het Drèents? Biet die beide
taolen mekaar? Is het waor daj van ‘plat’ proten dom wordt, zoas paartie
lu wal ies beweert.
En waor proot ze nou het beste Drèents? Hoeveul soorten bint der
eigenlijk? Giet het Drèents verdwienen? Waor proot ze het
Nedersaksisch? Wat döt een organisaotsie as Stichting Huus van de Taol?
Allemaol vraogen waoj misschien een antwoord op kriegt in de lezing
Drèents, da’s aandere taol.
Maor… der gebeurt meer. Want in die warme, klankrieke streektaol oet oeze previncie hef meer te
bieden. Een powerpoint-prissentatie met verrassende plaaties kuj ok in de muut zien.
Al met al bödt Drèents, da’s aandere taol veul ofwisseling. Mangs een kwinkslag en een anecdote…
en vaak ok nog leerzaam ok.
Oh ja, dit stukkie is schreven in het Zuudoostzaand-Drèents. Het belooft een interessante en
onderhoudende avond te worden. Zowel leden van de vereniging als niet-leden zijn van harte
welkom.
Samenwerking Historische Vereniging Annen en bibliotheek is uniek en waardevol.
Sinds kort heeft onze Historische Vereniging een eigen ruimte
voor haar archief in het gebouw van de bibliotheek. Daar kunnen
we ook gebruik maken van de faciliteiten die de bibliotheek
heeft, zoals de vergadertafel en de kitchenette. Heel fijn en
belangrijk is, dat we nu een ontvangstruimte hebben voor
bezoekers.
Elke eerste maandag van de maand is het archief van 14.00 uur
tot 16.00 uur voor bezoekers geopend.
Onze Historische Vereniging is niet de enige in de gemeente, die met huisvestingsproblemen
kampt(e).
Wij prijzen ons dan ook gelukkig, een van de eersten te zijn, waar deze nu zijn opgelost, dit met
dank aan wethouder Heijerman, die deze samenwerking heeft bevorderd. Een lang gekoesterde
huisvestingswens is vervuld!
Ook de bibliotheek is zeer tevreden met het nieuwe gebruik. De activiteiten van onze Historische
Vereniging sluiten goed aan op die van de bibliotheek. Bij beide gaat het onder meer om
informatievoorziening via beschikbare boeken en documenten.
Wij hopen, dat deze samenwerking lang in stand zal blijven.
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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.
Workshop iPad
U heeft onlangs een Apple iPad aangeschaft, of u bent nog niet bedreven in de bediening daarvan?
Dan kan deze workshop u wellicht verder helpen.
De workshop is laagdrempelig, er wordt geen voorkennis vereist en u werkt met uw eigen Apple
iPad.
In vier lessen leert u omgaan met uw iPad, werken met apps, internetten en
e-mailen. Het doel is te leren door zelf doen, dus blijft de theoretische informatie beperkt en leert u
vooral door het uitvoeren van praktijkopdrachten.
De workshop wordt gegeven op donderdagochtend 5, 12, 19 en 26 oktober, van 9:30 – 11:30 uur.
De kosten van de workshop bedragen €40,00 (€30,00 voor bibliotheekleden).
Dit is inclusief koffie en een cursusboek.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht in de Bibliotheek en kunt u bellen met: 0880128295
Locatie: Bibliotheek Annen
Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
Computercursus voor beginners: Klik en Tik
Heb je moeite om de weg te vinden op het internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt
steeds belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, een
reis boeken, bankzaken regelen. Dat gaat tegenwoordig allemaal via het internet.
De Bibliotheek helpt u door middel van de cursus Klik en Tik. Deze cursus leert mensen beter
gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites zoeken,
e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden.
Klik en Tik bestaat uit drie delen:
De basis (over typen, klikken en websites zoeken)
Het internet op (e-mailen, downloaden, browsers)
Samen op het web (sociale netwerken, links en weblogs)
Data: donderdagochtend 2-9-16-23-30 november
Tijdstip: 9:30 – 11:30
Kosten: De cursus is gratis. Je betaalt voor koffie met iets lekkers €5,00
en eventueel voor een koptelefoon.
Locatie: Bibliotheek Annen
Heb je vragen of wil je deelnemen aan de cursus Klik en Tik? Bel met: 088-0128295. Ook kun je
terecht bij de medewerkers van de bibliotheek in Annen.
Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding.
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.
Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur
Data: 4 oktober – 1 november – 6 december 2017
10 januari – 7 maart – 4 april – 9 mei 2018
Locatie: Bibliotheek Annen
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Zaterdag 21 oktober 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 Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen.
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in
Annen ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen
K.v.K. 01131241 ING bank: NL21 INGB 065 355 7027
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar info@harleydagannen.nl
harleydagannen.nl
facebook.com/harleydagannen

Nieuwsbrief ontvangen?
De werkgroep Glasvezel verbindt Annen heeft bij iedereen in
Annen deze nieuwsbrief in de bus gedaan.
Mocht u het per ongeluk niet gekregen hebben kijk dan even op
glasvezelannen.nl of klik op de nieuwsbrief hiernaast ->

Koffieochtend Plus
Impuls, uw welzijnsorganisatie in de gemeente Aa en
Hunze, gaat in het dorpshuis in Annen elke 4-de
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus
organiseren. Het is een inloopochtend, dus iedereen mag
komen. Vanaf 10 uur kunt u hier terecht voor een
lekkere kop koffie of thee, plus een activiteit om aan
mee te doen of bijvoorbeeld te luisteren naar een
interessante lezing.
U bent maandagochtend 23 oktober welkom
om 10 uur aan de Kruisakkers 36A in Annen. U hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen,
opgave is niet nodig.
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“de Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys.
Elke maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur bent u van harte welkom 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.
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys (06-12194434)bereikbaar
op maandag en dinsdag.

Koffieochtend in Ons Dorpshuis.
Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e
maandag van de maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur.
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.
Er zijn geen kosten aan verbonden en ook vervoer kan geregeld worden als
dat nodig is.
De data dit najaar zijn: 9 oktober, 13 november en 11 december.
Contactpersoon: Hans Brandts Buys Tel.

0592 272.393

e-mail: hans@brandtsbuys.nl

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

Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.
Meer info: www.drentslandschap.nl
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Klussenier van Bastelaar wordt:

VAN BASTELAAR Verbouwen-Onderhoud- Renoveren-Klussen
Na twaalf mooie jaren (waarvan 10 jaar
vanuit Annen) gewerkt te hebben onder
de franchiseformule van De Klussenier,
zet ik mijn bedrijf per 1 oktober a.s. voort
onder mijn eigen naam: VAN BASTELAAR
Verbouwen-Onderhoud-RenoverenKlussen:
Onder de formule van de Klussenier ben ik uitgegroeid tot een allround vakman. Ik heb veel mooie
klussen gedaan, veel geleerd en mezelf ontwikkeld. Maar ik wil mijn klanten nóg meer bieden,
daarom ga ik verder onder mijn eigen naam zodat ik
Nóg betere garantievoorwaarden kan bieden, via het VLOK branche vereniging
klusbedrijven
Scherpere inkoopsprijzen kan afspreken bij mijn leveranciers,
Een betere samenwerking met leveranciers en collega-bedrijven kan realiseren.
U kent mij als goedgehumeurde, hardwerkende Rotterdammer, die zich helemaal thuis voelt in het
mooie Drenthe. En dat blijft ook zo! U kunt, zoals u van mij gewend bent, bij VAN BASTELAAR
rekenen op betrouwbaarheid, veelzijdigheid, service, vriendelijkheid en niet te vergeten mijn
Rotterdamse mentaliteit ‘niet lullen maar poetsen’ oftewel een harde werker die gewend is zijn
schouders onder elke klus te zetten.
VAN BASTELAAR blijft uw vertrouwde adres voor al uw werkzaamheden in, op en rond uw woning.
Dus bent u op zoek naar een veelzijdig vakman die service hoog in het vaandel heeft staan en zijn
afspraken nakomt? Dan ben u bij VAN BASTELAAR aan het juiste adres. Voor grote of kleine
klussen in en om uw huis kunt u mij bellen (06-23 64 53 86) of mailen info@sjaakvanbastelaar.nl.
Ik kom graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte.
Met vriendelijke groeten,
VAN BASTELAAR Verbouwen-Onderhoud-Renoveren-Klussen
Middenweg 135 9468 GL Annen Tel. 06- 23 64 53 86 Email: info@sjaakvanbastelaar.nl

Samengaan skidkinderopvang en Trias kinderopvang ‘officieel’ bekrachtigd!
Op maandag 25 september jl. is een bijzondere mijlpaal bereikt in het traject van de voorgenomen
samenvoeging tussen Trias kinderopvang en skidkinderopvang. Beide partijen hebben het
vertrouwen om in de toekomst samen één organisatie te vormen met als doel de duurzaamheid en
de kwaliteit van de kinderopvang beter te kunnen borgen. Het doel is om op 1 januari 2018 de
samenvoeging te realiseren
Beide organisaties zijn actief in Noord Drenthe. Zij verzorgen en begeleiden gezamenlijk ruim
3.500 kinderen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. Alle vormen van opvang zijn
vertegenwoordigd; kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuter(speel)opvang,
kleutergroepen in samenwerking met het basisonderwijs, voor- en tussenschoolse opvang en
gastouderopvang.
Op de foto ziet u v.l.n.r.
Yvonne Schippers, directeur-bestuurder van Trias,
Karel van Vugt, voorzitter van de Raad van Toezicht Trias,
Chris Rinket, voorzitter van het bestuur skidkinderopvang
en Sandra de Boer, directeur van skidkinderopvang
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