Jaargang 6

Jaargang 9

Oktober 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 20 oktober 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 Oranje
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

Ingezonden post
Mede namens de kinderen wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken voor alle aandacht
in de vorm van brieven en kaarten, bezoek en bloemen en jullie komst naar de
uitvaartbijeenkomst van Harry Nienhuis.
Dat er zoveel reacties waren en dat er zoveel mensen waren heeft ons allen goed
gedaan.
Hartelijk dank daarvoor
Met vriendelijke groet,
Tineke Nienhuis – Gersthullen 47, 9403 WK Assen
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Beste inwoner van Annen,

Er is goed nieuws te melden: ´t giet deur!
Het Drents Glasvezel Collectief (DGC) heeft een samenwerkingspartner gevonden: Glasvezel
buitenaf. Zij willen graag glasvezel aanleggen in uw omgeving: Noordoost Drenthe. Gezamenlijk
organiseren we begin oktober informatiebijeenkomsten in uw buurt. Tijdens deze avonden vertelt
Glasvezel buitenaf u graag meer over de campagne, de voordelen van glasvezel, de kosten en de
planning. U komt toch ook?
Start wervingscampagne 1 oktober
Wij zijn erg blij met de samenwerking met Glasvezel buitenaf! Dit betekent namelijk dat het
Glasvezelproject DGC in een stroomversnelling komt. Op 1 oktober start Glasvezel buitenaf al met een
wervingscampagne. Doel is het aanleggen van glasvezel in het DGC-gebied. Als 45% van de inwoners
in het hele DGC-gebied vóór 17 december 2018 voor glasvezel kiest, beginnen ze volgend jaar al met
graven.
Goed gevoel over samenwerking
DGC zet zich al jaren in om een glasvezelnetwerk te realiseren. Het voelt heel goed om deze laatste
fase samen met Glasvezel buitenaf op te pakken. We hebben constructieve gesprekken gevoerd en
zijn blij dat deze ervaren glasvezelpartij nu campagne gaat voeren. Ze hebben al in 34 andere
gebieden succesvol campagne gevoerd. Maar liefst 125.000 adressen heeft Glasvezel buitenaf al een
aanbod gedaan en 60% daarvan beschikt na aanleg over snel internet.
“Wij staan te popelen om te beginnen” Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf
Informatieavond bij u in de buurt
Om u zo goed mogelijk te informeren, nodigen wij u graag uit op één van onze informatieavonden. Ook
legt Glasvezel buitenaf hierop kort uit wat hun aanbod is. Supersnel internet, stabiele televisie én
betrouwbare telefonie is nu ook voor Noordoost Drenthe binnen handbereik. We hebben in Annen in
2016 laten zien dat de belangstelling voor glasvezel erg groot was (62%). Maar liefst 30
buurtambassadeurs staan in de startblokken om u te informeren. Laten we van het leukste dorp van
Drenthe de snelste maken.. Laten we er samen voor gaan!
Wij zien u graag op één van de informatieavonden!
Niet in de gelegenheid een informatieavond bij te wonen? Ga dan naar de website van Glasvezel
buitenaf: www.glasvezelbuitenaf.nl. Hier vindt u alle informatie en leest u over de laatste
ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Piet Steenbergen
Communicatie DGC
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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

Anner Bridge Club.
Wist u dat er elke donderdagavond en één keer in de 14 dagen op dinsdagmiddag gebridged kan
worden? De Anner Bridge Club speelt van september tot en met april drie competities. U bent van
harte welkom om vrijblijvend een avond mee te spelen.
Er worden elk jaar maar liefst vier open bridgedrives georganiseerd, waar dus ook niet-leden van harte
welkom zijn:
• 18 november: Hartentroefdrive. Sponsoring voor Unicef.
• 20 januari: Winterdrive
• 7 april: Lentedrive
• 26 mei: Aspergedrive
Zin om te leren bridgen?
De nieuwe bridgelessen starten bij voldoende deelname vanaf januari elke
woensdagavond in ons bridge-café Woodz te Anloo.
Een erkende bridgedocent leert u in 12 lessen de beginselen van dit boeiende
kaartspel.
Kosten € 95,00, inclusief lesmateriaal.
Informatie en aanmelden bij Marianne.steenbergen@ziggo.nl (06-29099481) of annerbc79@gmail.com
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“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

Dinsdag 2 oktober 14.00-16.30 uur Workshop Handletteren, kosten €
7,50 graag opgeven bij Wilma Bos tel. 06-12194434 voor donderdag 27
september.
Woensdag 3 oktober 10.00-12.00 uur Workshop Handletteren, kosten €
7,50 graag opgeven bij Wilma Bos tel. 06-12194434 voor donderdag 27
september.

Dinsdag 9 oktober 14.00-16.00 uur De peuters komen op bezoek.
Dinsdag 16 oktober 14.00-16.00 uur Fotomiddag uit het verre verleden, graag opgeven bij Wilma Bos
tel. 06-12194434 voor donderdag 11 oktober.
Woensdag 17 oktober 10.00-16.00 uur Fotomiddag uit het verre verleden, graag opgeven bij Wilma
Bos tel. 06-12194434 voor donderdag 11 oktober.
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Op zondag 14 oktober organiseert R.V. de Brinkruiters een buitenrit voor ruiters.
De tocht is niet alleen voor leden, ook ruiters van over ver kunnen zich aanmelden.
In samenwerking met Staatsbosbeheer is een mooi route uitgezet.
De rit begint 's ochtends bij manege de Barrage in Annen om vervolgens via het Eversbos, langs Anloo
het Kniphorstbos aan te doen.
Halverwege de route kunnen ruiters mee doen aan een spel- en behendigheidsonderdeel.
Dit zal ter hoogte van de Fietstunnel van Annen zijn.
Het spelelement is een leuk onderdeel voor de ruiters, publiek is hierbij van harte welkom.
De rit, van ongeveer 20 km, eindigt in de loop van de middag weer bij manege de Barrage.
Meer info over onze buitenrit is te vinden op onze website www.brinkruiters.nl en facebookpagina.

Ponylessen in Annen voor kinderen van de basisschool.
Sinds enkele jaren verzorgen wij ponylessen voor kinderen die de basisschoolleeftijd hebben.
Deze lessen worden gegeven door een ervaren instructrice die op de maandag met haar 7 pony's les
geeft. De pony's zijn rustig en betrouwbaar. Fijn om mee te starten als je nog nooit op een pony
gezeten hebt.
Naast de lessen organiseren wij jaarlijks een aantal dressuurwedstrijdjes, maar kunnen de kinderen
ook gebruik maken van de activiteiten die de instructrice op haar thuis locatie organiseert.
Op het moment zijn er weer wat lesplekjes beschikbaar voor nieuwe ruiters.
Ben je geïnteresseerd dan is het altijd mogelijk om een keer te komen kijken of een proefles te rijden.
Onze manege is aan de rand van het dorp. Voor kinderen vanuit Annen goed met de fiets te bereiken
De lessen zijn op maandag van 15.45 tot 18.45 uur.
R.V. de Brinkruiters
Haven 16 Annen
tel 06-10576403
www.brinkruiters.nl
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Meer info: http://www.dorpshuisannen.nl
Mocht u meer willen weten of wilt u ook alvast weten wat er in de volgende maanden zoal in het
dorpshuis te beleven valt, kijk dan op www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen/

“Ons Dorpshuis” in oktober bol van activiteiten!!
We zijn “los”!!
In de informatiegids die onlangs bij alle inwoners op de mat is gevallen heeft u
natuurlijk al lang kennis genomen van alle activiteiten die in het komend seizoen
te verwachten zijn in “Ons Dorpshuis”.
De maand oktober lichten we er uit.

Maandag 8 oktober vindt onze eerste jaarvergadering “NIEUWE STIJL” plaats.
Alle agendapunten zullen op ludieke wijze onder de aandacht worden gebracht en u kunt alvast een
voorproefje nemen van de diverse presentaties die te verwachten zijn gedurende het aankomende
seizoen. Het belooft een spetterende avond te worden!!
Een ieder is van harte welkom deze avond in “Ons Dorpshuis” te bezoeken, de aanvang is 20.00 uur.

Zaterdag 13 oktober Valse Wichter. Vocaal vrouwenkwartet.
Een zoektocht naar liefde, schoonheid, overwinning, eigenwaarde en
vooral plezier!!
Het zijn de ingrediënten die garant staan voor een gezellige avond waar
nog lang over nagepraat kan worden.
U kunt dit meemaken als u zaterdagavond 13 oktober naar “Ons
Dorpshuis” komt om getuige te zijn van het optreden van “VALSE
WICHTER”.
Het vocaal kwartet “Valse Wichter” beziet als een soort moderne heksen
samen met het publiek de wereld en de tijd van nu. De dames ontdekken
dat breken met het oude en kiezen voor iets nieuws het leven meer dan
de moeite waard maakt. Of het nu om de natuur gaat of om een bezoek
aan de botoxkliniek is hen om het even. Dat het publiek een fantastische avond heeft, die uiteindelijk in
een feestje ontaardt, staat voorop.
Het bestuur van “Ons Dorpshuis” nodigt u van harte uit bij deze veelbelovende avond aanwezig te zijn.
Kaarten zijn als volgt te verkrijgen:
- Via de website. www.dorpshuisannen.nl De betaling wordt gedaan op de dag van de
voorstelling.
- U komt op de maandagavond vóór de voorstelling naar “Ons Dorpshuis” tussen 19.00 uur en
19.30 uur om de kaarten op te halen.
Aanvang van de avond is 20.00 uur. De toegangsprijs voor Vrienden is € 2.50, voor overige
belangstellenden € 7.50

Vrijdag 26 oktober Kleintje Annermarkt
19:00 uur. Leden historische vereniging: gratis, niet -leden € 2,50 Opgave niet nodig
en
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In nauwe samenwerking met “Ons Dorpshuis” organiseert de Historische Vereniging een
wandeltocht door het dorp met een knipoog naar het verleden.
Tijdens deze wandeling, die in groepjes gemaakt kan worden, komt men verschillende
opdrachten tegen die allen te maken hebben met de geschiedenis van ons dorp en die
voor zowel de volwassenen als de kinderen leuk en interessant zijn. Tevens kan er
onderweg worden genoten van een versnapering.
De tocht zal worden gehouden op vrijdag 26 oktober en de start is om 19.00 uur in de
Sportsbar, waar ook de finish is. Na de wandeltocht volgt tijdens een gezellig samenzijn de
prijsuitreiking aan de groepen die onderweg de beste resultaten hebben geboekt.
Deelname voor leden van de Historische Vereniging is gratis. Bij de start lid worden
betekent gratis deelname. Er wordt geadviseerd een pen en een zaklantaarn mee te
nemen.

Koffie-ochtend Plus door Impuls
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus.
U hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen (€1,-) Opgave is
niet nodig. Het is een inloopochtend, plus een activiteit om aan mee
te doen of bijv. te luisteren naar een lezing. Dus iedereen is welkom
van 9.30-11.30 uur.

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

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.
Data:
20 oktober
24 november
26 januari
23 februari
30 maart
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Koffieochtend
Elke 2e maandagochtend van de maand koffieochtend “Ons Dorpshuis” waar gezellig
met elkaar een praatje gemaakt kan worden.

Deze maand: maandag 8 oktober van 09.30 tot ca. 11.30 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.

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

Bouwen met karton
In het Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9401 SL Assen
vindt op zaterdag 6 oktober de Global Cardboard Challenge
plaats, een evenement waarbij kinderen vrij kunnen bouwen
met karton.
Kom je zaterdag 6 oktober met de hele familie? Dan is het
goed om te weten dat er bij het Duurzaamheidscentrum ook
een kinderboerderij, een waterspeelplaats en verschillende
speurtochten zijn. In het Duurzaamheidscentrum is altijd wat te
doen.
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Digitaal Café
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur.
Het Digitaal Café is een gratis digitaal spreekuur voor leden én niet leden van de Bibliotheek.
Een deskundige medewerker beantwoordt alle vragen over het gebruik van de computer, laptop, tablet,
printer, e-reader en smartphone.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de
Bibliotheek, zoals het downloaden van e-books en het gebruik van de website.
Boekstartuurtje
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. Het boekstartuurtje
wordt verzorgd door Mareta de Voogd.
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.
Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur.
Data: 17 okt – 14 nov – 12 dec 2018
16 jan - 6 feb – 13 mrt – 10 apr – 15 mei 2019
Klik & Tik computercursus voor beginners.
Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt steeds
belangrijker in het dagelijks leven.
De Bibliotheek helpt door middel van de cursus Klik & Tik. Deze cursus leert mensen beter gebruik te
maken van de mogelijkheden van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites zoeken, e-mailen en hoe
je bestanden kunt downloaden.
Je kunt Klik & Tik ook op de computer thuis oefenen. Via filmpjes bekijk je de uitleg en daarna kun je
aan de slag met praktische oefeningen. Heb je thuis geen computer, dan kun je tijdens openingsuren
oefenen op een computer van de Bibliotheek.
Klik & Tik bestaat uit drie delen:
• De basis (over typen, klikken en websites bekijken)
• Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers)
• Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs)
Data: vrijdag 5 + 12 + 19 oktober en 2 + 9 + 16 november
Tijd: 9:30-11:30
Kosten: gratis Voor meer informatie en opgave: tel. 088-0128295 of bij de balie.
Workshop Marktplaats.
Marktplaats is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Wilt u weten hoe u
Marktplaats kunt gebruiken om veilig te kopen of te verkopen?
De workshop wordt op een interactieve manier gegeven, met praktijkvoorbeelden. Neem daarom als
het kan uw laptop of tablet mee.
Datum: donderdag 11 oktober
Tijd: 19:30 – 21:30
Kosten: €3,00 incl. consumptie
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.
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Workshop bestandsbeheer.
Kunt u uw bestanden niet terugvinden? Waar staan uw foto’s? Waar staan de bestanden na het
downloaden? Hoe bewaar ik mijn foto’s/bestanden op een overzichtelijke manier?
De workshop bestandsbeheer leert hoe u bestanden op een computer/laptop kunt beheren.
De workshop wordt op een interactieve manier gegeven, met praktijkvoorbeelden. Neem daarom als
het kan uw laptop mee.
Datum: donderdag 1 november
Tijd: 19:30 – 21:30
Kosten: €5,00 incl. consumptie
Voor meer informatie en opgave: info@bibliotheekannen.nl
Tel: 088-0128295 of bij de balie.
Workshops (november)
Workshop Facebook en WhatsApp.
Meer informatie over deze workshops volgt op onze website, in de Schakel en in de Bibliotheek.
https://www.bibliotheekannen.nl
De bibliotheek is gesloten op woensdag 24 oktober (herfstvakantie)
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Zondag 16 september Pedaal Vocaal
Het jaarlijkse actieve muzikale evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag in
september.
Natuur, Cultuur en Fietsen.
Wat en heerlijk weer hadden we met Pedaal Vocaal 2018! De bezoekers konden genieten van de
mooie routes en de gevarieerde optredens van Meezz, Fluitenkruid, De Constantes van Faraday,
Didgeridoo, Voormalig Klein Koortje, De Dames, Rie-jetske, Erik en Martijn, Full House, Wandering
Fire, Sisterhood, Van Speijkkwartet, Femmes Cabales, Zangformatie Link en Kerwin.
Zie voor fotos’en filmpjes de facebookpagina!
Het was weer genieten op de prachtige locaties: Herberg De Fazant in Oudemolen, De Liefde van de
Drentsche Aa in Schipborg, Het Witte Huis in Zeegse, Perron 3 in Tynaarlo, Theeschenkerij
Homanshoff en Woodz in Anloo
Voor het eerst dit jaar waren er Herberg De Fazant in Oudemolen en Perron 3 in Tynaarlo onderdeel
van dit mooie evenement en ook hier waren de optredens een heerlijke ervaring!
Informatie
Volg de facebookpagina en de website voor alle informatie over dit leuke evenement.
Drentsche Aa.
Pedaal Vocaal is trots op dit prachtig stukje Drenthe en ondersteunen dit met voor elke bezoeker van
het evenement €1,- te doneren aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Pedaal Vocaal 2019 is op 15 september 2019!

Vocaal Festival Annen viert haar 10-jarig bestaan op
8 en 9 juni 2019!
Bijzonder trots is Stichting Vocaal Festival Annen dat het in 2019 haar 10-jarig bestaan viert. Volg ook
de facebookpagina en blijf zo ook op de hoogte van de aanmeldingen en meer nieuws!
8 en 9 juni valt in het Pinksterweekend in 2019 dit belooft een mooi weekend
te worden in Annen.
Vocaal Festival Annen is al druk bezig met de voorbereidingen van 2019 en de eerste aanmeldingen
zijn al weer binnen! Zie hiervoor ook de website.
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Een sponsor stelt zich voor: Massagetherapie Astrid Nieborg
Massagetherapie niet alleen bij spierpijn
Sinds begin 2016 heeft Astrid Nieborg een
praktijk voor massagetherapie in Zuidlaren.
Niet alleen mensen uit Zuidlaren en omgeving,
waaronder Annen, vinden hun weg naar de
praktijk maar ook uit vanuit onder andere
Assen, Drachten, Groningen, Emmen en
Winschoten komen mensen naar Astrid toe.
Dat roept de vraag op wat haar behandelingen
zo bijzonder maakt: Als natuurgeneeskundig
therapeut kijk ik vanuit een brede invalshoek
naar een situatie en geloof ik dat ook
gedachten en emoties, voeding en
leefpatronen invloed kunnen hebben op hoe je
je voelt. Niks ‘zweverigs’, ik kijk gewoon naar
de totale persoon die je bent en niet alleen naar een ‘klacht’, aldus Astrid.
Niet alleen mensen met stijve spieren of fibromyalgie hebben baat bij haar behandelingen maar ook
veel mensen met een burn-out, langdurige vermoeidheid, depressie of mensen die in een rouwproces
zitten, komen naar Zuidlaren. Daarnaast geeft Astrid speciale zwangerschapsmassages. De
behandelingen zijn erkend en worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed. De praktijk is
sfeervol en rustig ingericht. In de grote ruimte worden de cursus Babymassage en diverse andere
massagecursussen gegeven, in de kleine behandelruimte staat naast een behandeltafel ook een
zithoek waar iedere behandeling begint.
Astrid: Na een uitgebreide intake bepalen we samen óf en hoe we de behandeling gaan beginnen, dit
kan bestaan uit massage maar ook uit een aanvullend voeding- of kruidenadvies om het herstel te
ondersteunen. Vanaf oktober 2018 heeft Astrid ook een praktijkruimte in Groningen.

Astrid
Massagetherapie Astrid Nieborg
Havenstraat 6 9471 AM Zuidlaren 06-53273624 www.astridnieborg.nl
De fiets of auto kan voor het pand geparkeerd worden. Neem bij binnenkomst
rechts de trap naar boven.
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Start Wijkverpleegkundig spreekuur in Annen, oktober 2018
Heeft u vragen over prettig en gezond ouder worden?
Bent u benieuwd hoe u veilig thuis kunt blijven wonen, ook
als u tijdelijk of voor lange duur hulp nodig heeft?
Vind u het lastig om de juiste wegen te bewandelen voor
hulp en hulpmiddelen?
Kom gerust langs op het spreekuur van de
wijkverpleegkundigen.
Dit is geheel vrijblijvend, en kan met of zonder afspraak op
vrijdagmiddag van 13-15 uur
Mocht u het prettiger vinden om de wijkverpleegkundige op
bezoek te krijgen, dan kunt u telefonisch een afspraak
maken.
De wijkverpleegkundigen zijn: Dominique Dammer en
Carolien de Vreeze
Het Holthuys, Wepel 2 9468 HG te Annen
Telefoonnummer 06-52754921

Aftrap festival van de Drentse geschiedenis
Boordevol gratis activiteiten met een opstandig tintje op en rond de Kleine Brink in Assen
Oktober is traditioneel de Maand van de Geschiedenis. Diverse culturele (erfgoed) instellingen
organiseren deze maand onder de vlag van het Festival van de Drentse Geschiedenis op verschillende
locaties activiteiten voor een breed publiek. De aftrap is op zaterdag 6 oktober op en rond de Kleine
Brink in Assen, daarna trekt het Festival de provincie in. Het oudste stukje van de Asser binnenstad
vormt het toneel van veel verrassende activiteiten met een opstandig tintje. Op de Kleine Brink, in het
Drents Museum, Huis Tetrode en in het Drents Archief kunnen bezoekers genieten van spannende
verhalen, theater, lezingen, muziek, mode, films, rondleidingen en lezingen. Alle activiteiten zijn gratis
toegankelijk voor jong en oud.
De aftrap van het Festival van de Drentse Geschiedenis is op zaterdag 6 oktober 2018, van 13.0017.00 uur. Het volledige programma is te vinden op www.drentsarchief.nl/festival
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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 aan de
jeugdafdeling van de vereniging.
De actie vindt plaats op vrijdag 5 oktober tussen 18:00 uur en 20:15
uur in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, OudAnnerveen en Nieuw-Annerveen.
De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop.
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