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Jaargang 9                     februari 2018 
 

 
 
 
Openbare Jaarvergadering. 
 

Hierbij nodigen we iedereen van harte uit voor de openbare 
jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen:  
woensdag 14 februari 2018 om 20.00 uur. 
 
Tijdens deze vergadering zullen we kort terugblikken op 2017 en willen 
we samen met jullie vooruitkijken naar 2018. We willen graag met jullie 
in gesprek over de toekomst van de verenigingen, stichtingen en 

activiteiten in Annen. Hoe “levensvatbaar” zijn we? Waar lopen we tegen aan? Kunnen we iets voor 
elkaar betekenen? 
 
Hierna is ruimschoots de tijd om, onder het genot van een drankje, elkaar wat beter te leren 
kennen. 
 
We hopen jullie te zien op 14 februari in “Ons Dorpshuis”. 
 
 
Zaterdag 24 februari, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
 

 
Met medewerking van ploeg Roze 
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 ook zelf papier in de container gooien. 
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit. 
 
Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt! De papiercontainer staat bij de 
Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Doorstart Vrienden van Oranje!!! 
 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen had de stichting Vrienden 
van Oranje in het afgelopen jaar veel moeite met het vinden van 
een nieuw bestuur. 
De viering van Koningsdag vinden wij een onmisbaar festijn voor 
het dorp!  
Om deze reden heeft de Commissie Dorpsbelangen de stichting 
tijdelijk overgenomen en zijn wij  in de afgelopen periode op zoek 
gegaan naar een nieuw bestuur. 
 

Wij zijn dan ook erg blij te kunnen melden dat er inmiddels een volledig nieuwe groep enthousiaste 
Annenaren de stichting wil voortzetten!  
Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes en plezier met het organiseren van een leuke 
Koningsdag voor Annen in 2018 en de jaren die volgen! 
 
 
 
 

 
 
 
Het nieuwe bestuur van Vrienden van Oranje: 
 
Op de voorste rij: Marleen de Vries, Esther Dijksma, Saskia Hammega, Marco Jansen. 
Achterste rij v.l.n.r.: Radboud Bisschop, Carolien van Holten, Annette Doorduin, Muriël Moerbeek. 
Op de achterste rij staan ook Mariska Witte (links) en Fenja Woest namens Commissie 
Dorpsbelangen. 
 
Meer nieuws over Koningsdag 2018 binnen kort te lezen via: www.vriendenvanoranje.nl  
En via facebook 

 

http://www.vriendenvanoranje.nl/
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Waar gebeurd verhaal: ‘Reanimatie in plaats van een avondwandeling’ 
 
Bertus en Nora uit Annen zijn burgerhulpverleners en hebben via Hartveilig Annen een 
reanimatiecursus gevolgd. Jaarlijks volgen zij een herhalingscursus. Zij hebben zich aangemeld op 
www.hartslagnu.nl. Dit is een oproepsysteem om burgers op te roepen als er iemand in de buurt 
een hartstilstand heeft. Dit ter ondersteuning van de ambulance. Die heeft soms een langere 
aanrijtijd dan 6 minuten en bij hartfalen is het heel belangrijk dat er binnen 6 minuten gestart 
wordt met reanimeren om een goede overlevingskans te houden. 
  
Zaterdagavond 22:50 uur, Bertus en Nora besluiten om een wandeling te maken met hun hond. Zij 
hebben net de schoenen aangetrokken als ze beiden een sms’je krijgen: HartslagNu Oproep!  
Ga direct naar...... Ze springen direct in  de auto en rijden naar het slachtoffer. Gelukkig stond de 
auto onder de carport en hoefden zij de ramen niet schoon te maken.  
Onderweg vraagt Nora: “Hoe was het ook alweer? 30 x drukken en 2x beademen?”.  
Na 3 minuten komen ze aan bij het slachtoffer. Gehaast rent Bertus met de tegelijkertijd 
aangekomen politieagenten en ambulancepersoneel naar binnen. De reanimatie wordt meteen 
gestart; Bertus zorgt ervoor dat er genoeg licht is door met zaklampen bij te schijnen. Kort daarna 
komt de tweede ambulance aan.  
Nora is buiten gebleven en praat  burgerhulpverleners bij die kort daarna aankomen. De AED 
(schokapparaat) wordt gebracht door Menzo die ook een bericht gehad heeft van hartslagnu.nl met 
de opdracht eerst de AED te halen en daarna direct  naar het slachtoffer te gaan. De AED is niet 
nodig omdat de ambulance er al is.  
Nora troost een familielid dat even naar buiten komt en zorgt ervoor dat een ander familielid wordt 
opgehaald.  
 
Na een aantal minuten reanimeren wordt een huisarts opgeroepen. Als die arriveert geeft de 
professionele hulpverlening aan dat het er niet goed uit ziet. De huisarts brengt de aanwezige 
familie op de hoogte van het overlijden. Bertus en de agenten wensen de familie sterkte en gaan 
naar buiten.  
De agenten praten na met Nora en Bertus en bedanken hen voor hun inzet en geven aan dat als zij 
behoefte hebben aan nazorg ze contact kunnen opnemen. 
Nora en Bertus gaan naar huis, laten alsnog de hond uit en drinken nog wat samen terwijl ze de 
avond evalueren. 
  
Hartveilig Annen bestaat inmiddels uit meer dan 100 vrijwilligers en samen zorgen wij ervoor dat 
we dag en nacht klaarstaan zodat we iedereen in Annen binnen 6 minuten kunnen bereiken  bij 
hartfalen. Dit is belangrijk om een goede kans te hebben op overleving! Maar we hebben nooit 
genoeg vrijwilligers! Wij jij het verschil maken en helpen? 
 
Heb je een reanimatie certificaat / EHBO / BHV diploma met AED meld je dan aan op 
www.hartslagnu.nl. Wil je graag leren reanimeren stuur dan een mail naar 
burgerhulpverlening@live.nl. Wij verzorgen regelmatig reanimatietrainingen in Annen. 
Samen kunnen we levens redden! 

http://www.hartslagnu.nl/
http://hartslagnu.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
mailto:burgerhulpverlening@live.nl
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Ingezonden post 

 
Hallo Hartveilig Annen, 
 
N.a.v. een actie m.b.t. veilig werken mag ik van mijn werkgever  
(N.V. Nederlandse Gasunie) een bedrag van €500,- doneren aan een goed doel. 
 
Als inwoner van Annen en lid van Commissie Dorpsbelangen weet ik wat jullie 

allemaal doen en waardeer ik jullie inzet enorm. Daarom wil ik het bedrag van € 500,- graag aan 
jullie toekennen. 
 
 
 

 
Op de foto van links naar rechts: 

Vincent Kampherbeek, Enrico Hanenbergh, Dick Hendriks, Menzo Wester en Dick Haandrikman. 
 
 
 
Ingezonden post 
 

 
Kort nadat onze oudste dochter was geboren verhuisden we in december 1985 
vanuit een bovenwoning in Groningen naar de Middenweg in Annen. 
Onze gezin breidde zich uit naar 5 personen (met hobby’s !) en we verhuisden in 
1998 naar de Annerstreek. 
In de loop der jaren vond ieder kind een eigen plek, en nu wonen we alweer een 
paar jaar met ons tweeën hier aan de Annerstreek. 

Een logische stap nu is om te verhuizen naar een minder bewerkelijk pand met een minder grote 
tuin. 
 
Annen is een populaire plek om te wonen, want binnen een week was ons huis verkocht en per 11 
januari 2018 gaan wij wonen aan de Gersthullen 47, 93403 WK Assen. 
We willen iedereen graag hartelijk bedanken voor alle fijne jaren die we hier woonden.  
En met name voor alle hartelijke aandacht voor de huidige persoonlijke omstandigheden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harry en Tineke Nienhuis 
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Ingezonden post 
 

Als jullie het mededelingenblad lezen is het al 2018. 
Toch wil een klein terug blikje doen op 28 dec. 2017. 
De jaarlijkse kaart en sjoelavond van de ijsvereniging in Annen. 
Dit jaar werd deze avond gehouden in café de Grutter in Annen. 
Een warm welkom door het ijsbestuur. 
Dat begon al goed. 
 

Er waren kaarters , maar ook een grote groep sjoelers. Jongere en oudere deelnemers, geweldig. 
Dan was er ook nog de biljartclub aanwezig. 
Wat een reuring in de Grutter. 
Het ging er op een heel gezellig manier goed om weg. Er werd een kameraadschappelijke strijd 
gevoerd tussen alle partijen. 
Tussendoor werden de deelnemers verwend met allerlei heerlijke hapjes. 
Wat een mooie avond in deze koude, natte sombere december maand. 
Mensen een aanrader voor jong en oud. 
Op naar de avond van 2018…… 
 
Groetjes Gea Visscher. 
 
 
 

 
 
 
Jaarvergadering 
Dinsdag 20 februari: Jaarvergadering in Ons Dorpshuis met aansluitend een verrassingsactiviteit. 
 
 
 
 

 
Jaarvergadering 
Woensdag 21 februari:  Jaarvergadering, plus een lezing over de Boermarke, door Albert Lanting, 
voorzitter van de Vereniging Drentse Boermarken.  annentoen.nl  
 
 

Schaatsen voor leden van de IJsvereniging in Sportcentrum Kardinge te Groningen: 

Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en Groningen van 
de KNSB zijn er 2 data vastgelegd waarop de leden van de IJsvereniging in 
Sportcentrum Kardinge te Groningen gratis kunnen gaan schaatsen. 

Zaterdag 17 februari 2018 van 18:00 - 20:00 uur.  
Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. 
Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig.  
Ben je nog geen lid en wil je dit graag worden geef dit dan door via: 
ijsbaannooitgedacht@gmail.com of telefonisch 0592-272672 (Klaas Behling) 

Facebook: Om jullie snel van informatie te kunnen voorzien zijn wij te vinden op Facebook. Hierbij 
de link: www.facebook.com/ijsverenigingannen Volg ons ook op Twitter voor de meest actuele 
meldingen over natuurijs en nieuws via: twitter.com/ijsver_annen @ijsver_annen 

http://annentoen.nl/
mailto:ijsbaannooitgedacht@gmail.com
http://www.facebook.com/ijsverenigingannen
https://twitter.com/ijsver_annen
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Zaterdag 31 maart oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 
 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan kan je ons bellen 
of mailen en wij komen het graag bij je weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in overleg.  
Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op 
Zuidlaarderweg 47 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt 
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in 
Annen ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen  
K.v.K. 01131241  ING bank: NL21 INGB 065 355 7027 
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   www.facebook.com/harleydagannen  
 
 
 

  
 
Zaterdag 3 februari a.s.: Quiz voor alle 65+ers uit Annen in het Holthuys.  
Aanvang: 19.30 uur. De toegang, koffie/thee, hapjes/drankjes zijn gratis. Het is geen moeilijke 
quiz en er zijn mooie prijzen te winnen. U hoeft zich niet op te geven van te voren. 

Als U niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar het Holthuys te komen, geef dit dan even 
door en wij komen U halen en brengen U nadien ook weer thuis. Bel 06-39377295 of mail 
naar: info@harleydagannen.nl 

 

“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.   
 
Als er door ons gekookt wordt is de eigen bijdrage € 3,00 per persoon.  
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 6, 13, 20, 27 feb van 14.00 – 16.30 uur 
De Inloop: Woensdag 7,14,21,28 feb van 10.00 – 12.30 uur 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
http://www.facebook.com/harleydagannen
tel:06-39377295
mailto:info@harleydagannen.nl
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Oproep VV Annen 
 

V.V. Annen is een actieve voetbalclub waar elke week vele vrijwilligers in 
touw zijn om te zorgen dat al onze leden hun hobby kunnen beoefenen. 
Op het moment zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe scheidsrechters 
voor het fluiten van de oudere jeugd (groot veld). Het is helaas al een 
paar keer voorgekomen dat een wedstrijd niet door kon gaan omdat er 
geen scheidsrechter voor gevonden kon worden… 
Tevens zijn wij op zoek naar een coördinator voor de (jeugd) 
scheidsrechterszaken. Dit houdt o.a. in het begeleiden, 

enthousiasmeren en adviseren van onze jeugdscheidsrechters zodat zij er straks klaar voor zijn om 
ook op een groot voetbalveld te fluiten. Wij zouden het ook erg leuk vinden als deze persoon 
zitting neemt in de jeugdcommissie van V.V. Annen. 
Kortom: lijkt het jou leuk om onze voetbalvereniging te helpen met jouw kennis over voetbal/ 
arbitrage of zou je zelf wel eens een wedstrijd willen fluiten?  
Stuur dan een mail naar: beheer@vvannen.nl 
 
Jeugdcommissie V.V. Annen  
 
 
 
  2017  

 

 

maandag 26 februari Koffieochtend Plus 
 

presentatie over  

“De senior in het digitale tijdperk” 

 door Rieks Kampherbeek, Bibliotheek Annen 
 

van 9.30 uur tot 11.30 uur 

in het Dorpshuis Annen 
 

Impuls organiseert elke 4-de maandagochtend van de maand een Koffieochtend 
Plus in het dorpshuis in Annen.  

Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur voor een lekkere kop koffie of thee en een 
presentatie over hulpverlening binnen de politie. 

Koffie en/of thee slechts € 1,- per kop. Opgave is niet nodig. 
 

Tot ziens in het dorpshuis aan de Kruisakkers 36A in Annen!  
 
 

mailto:beheer@vvannen.nl
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Annerboscross 25 maart 2018 

Zondag 25 maart 2018 is de Annerboscross. Wederom maakt de Annerboscross deel uit van de 
Rabocup Assen en Noord-Drenthe. Het circuit is nog steeds op initiatief van Stichting Loopcircuit 
De kop van Drenthe, die van start is gegaan in 2013. Met het geweldige parcours van de 5 en 10 
kilometer (zowel verhard als onverhard) en uiteraard is ook de Kidsrun weer van de partij! 
Wederom hopen we er weer een mooie, sportieve dag van te maken voor iedereen. 
Jeugd/Kidsrun 
De Annerboscross gaat van start met de kabouterloop. De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen een 
rondje lopen van 300 meter. Daarnaast is er dit jaar ook weer de jeugdloop. Kinderen van groep 3 
t/m 5 lopen 700 meter en de kinderen van groep 6 t/m 8 lopen 1400 meter. De start van de 
Kabouterloop is om 13.30 uur. Aansluitend is de start van de 900m en de 1800m. Voor de 
wedstrijden zal er een warming up zijn. Kijk voor meer informatie over de Kidsrun 
op www.aaenhunzekidsrun.nl   
 
Meedoen aan de Kabouterloop en de Kidsrun is gratis. Je krijgt na afloop iets leuks ter herinnering 
van de Kidsrun en een broodje knakworst! De hardloopwedstrijd is onderdeel van het individueel 
hardloopkampioenschap van de gemeente Aa en Hunze.  
 
Starttijden en Inschrijven: 
Kabouterloop en aansluitend jeugd (700 m en 1800 m) 13.30 uur  
10 kilometer (wedstrijdloop) en 5 kilometer 14.30 uur 
Opgeven voor de 10 of 5 kilometer kan op www.annerboscross.nl (onder inschrijven) , op de 
website van Rabocup Assen en Noord-Drenthe www.rabocupnoorddrenthe.nl of op 25 maart op ’t 
Veld in Annen (bij de tenten). Kosten Voorinschrijving 7 euro, na inschrijving 8,50 euro. 
Voor meer informatie kan je terecht op de websites. 

Naast de Rabobank als hoofdsponsor hebben zich ruim 20 bedrijven uit de regio ingeschreven als 
sponsor. Mede dankzij hun steun is het mogelijk om weer een fantastische, sportieve dag neer te 
zetten voor iedereen. 
Wij hopen je weer te mogen ontvangen op 25 maart 2018!  
 
Vrijwilligers: Mocht je het leuk vinden om vrijwilliger te zijn op 25 maart? Kun je een paar uurtjes 
helpen? 
Meld je dan aan via info@annerboscross.nl 
Clara Klinkers, Gosse Folkertsma, Hilly Oosting, Diny Eleveld en Bianca Klinkhamer 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Kaart en sjoel avonden 
Zaterdag 24 februari,24 maart Inschrijven (€2,50) 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Hoenderken telefoon: 0592-272621  
e-mail activiteiten@dorpshuisannen.nl  
 
 

Koffieochtend 
 
Ons Dorpshuis organiseert weer koffieochtenden op de 2e  maandag van de 
maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur,12 februari, 12 maart, 9 april, 
14 mei. 
Iedereen die er zin in heeft is uitgenodigd te komen en te genieten van een 
kopje koffie of thee en je kunt een praatje maken met de andere 
aanwezigen. 
 
U hoeft alleen een bijdrage te betalen voor het kopje koffie/ thee.  

Vervoer kan geregeld worden. Contactpersoon Jan Hoenderken Tel. 0592-272621   
e-mail: activiteiten@dorpshuisannen.nl 
 
 

Koffie-ochtend Plus door Impuls 
 
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de 
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus. Het is een 
inloopochtend, dus iedereen mag komen. U bent maandagochtend 26 
februari welkom om 9.30 uur aan de Kruisakkers 36A in Annen. Deze 
keer vertelt Rieks Kampherbeek van de Bibliotheek Annen, u alles 
over de rol van ICT in de maatschappij en welke rol de bibliotheek 

hierin vervult, zoals met diverse cursussen. Ook gaat hij in op de rol van de bibliotheek als 
ontmoetingsplaats. Rond 11.30 uur zal de koffie-ochtend eindigen. Opgave is niet nodig. 
 

Zaterdag 17 februari, Waark: De Menalda Vetes.  
September 2017 gaat de nieuwe WAARK-productie in première. In 
tegenstelling tot de voorstelling vorig jaar in ons dorpshuis, het meer 
serieuze drama van Hendrik Nicolaas Werkman, heeft Jan Veldman, ( 
o.a. Uut de Hoogte) “de Menalda’s Vetes” met als ondertitel “Oet de 
kronieken van ’t klooster Bloemhof een luchtiger voorstelling weten neer 
te zetten.  
Er is gekozen voor een theatervorm die het meest lijkt op een hoorspel 
waarin geluid en muziek een belangrijke rol krijgen toebedeeld. Er wordt 
door de vier acteurs geswitcht van toen naar nu en van de personages 
als (hoorspel)acteurs naar de rol in het middeleeuwse stuk. 
Met Jan Veldman als schrijver in combinatie met Albert Secuur als 
regisseur gaat WAARK voor een historisch verantwoord stuk, met een 
duidelijke relatie naar het hier en nu en gelardeerd met een flinke dosis 

onderkoelde Grunneger humor. 
In het stuk wordt het verhaal van de Menalda’s verteld. “Tied van overstromings, kruustochten en 
de Swaarde Dood.”t Is tied van aalgedurege stried in onze streken Hunzingoers tegen de 
Fivelingoers, Oethoesters tegen Oskwerders, ain tegen aander, aandern tegen ain. Welkom in 
Dattiende aiw, welkom bie De Menalda vetes.” 
Zaterdag 17 februari 20.00 uur, Toegangsprijs € 10,00 vrienden € 2,50 

http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:activiteiten@dorpshuisannen.nl
mailto:activiteiten@dorpshuisannen.nl
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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.  
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig. 
 
Woensdagmorgen 9:30 – 10:30 uur 
Data: 7 maart – 4 april – 9 mei  
Locatie: Bibliotheek Annen 
 
Cursus Werken met de e-overheid  
 

Je kunt nu leren hoe je gebruik kunt maken van digitale 
(overheids)diensten, zoals van de gemeente, mijn overheid, 
UWV, Sociale Verzekeringsbank. De cursus Werken met de e-
overheid helpt je op weg. 
De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat 
om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om 
het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle 
communicatie met de overheid via internet. Door het volgen 
van deze cursus kom je goed beslagen ten ijs. De cursussen 
worden georganiseerd door Bibliotheek Aa en Hunze. 

 
Inhoud cursus Werken met de e-overheid 
Tijdens vier bijeenkomsten leer je: 
DigiD aanvragen en gebruiken; 
Zoeken en vinden van overheidsinformatie; 
Aanvragen van overheidsinformatie; 
Gebruik van overheidsinformatie; 
'Mijn omgevingen' 
Regelhulp 
 
Bibliotheek Annen: dinsdagmorgen 6, 13, 20 en 27 februari van 9:30 – 11:30 uur 
De cursus wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 6 personen. 
Deelname aan de cursus is gratis. Aan het begin van de cursus ontvang je een uitgebreid 
cursusboek waarin je alles rustig kunt nalezen. 
N.B. Voor deze cursus heb je basisvaardigheden op de computer nodig. Neem als het kan je eigen 
laptop of tablet mee. 
 
Inschrijven 
Schrijf je in via het inschrijfformulier op onze website: www.bibliotheekannen.nl/digisterker-
aaenhunze 
 Je kunt alleen deelnemen aan de cursus als je inwoner bent van de gemeente Aa en Hunze. 
Voor meer info kun je contact opnemen met:  
e-mail: digisterker@biblionetdrenthe.nl  
tel. Bibliotheek Annen: 088-0128295 
 
 

http://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-aaenhunze
http://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-aaenhunze
mailto:digisterker@biblionetdrenthe.nl
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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. 
Let op; alleen voor Apple iPad, geen andere tablet.  
 
Data: dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart 
Tijd: 9:30 – 11:30 
Kosten: €40,00 (Bibliotheekleden €30,00) Dit is inclusief een cursusboek en koffie. 
 
Voor meer informatie en opgave: Bibliotheek Annen, Kruisakkers 34a 
Tel: 088-0128295 
 
 
 
Armoedeconferentie Aa en Hunze: ‘Met elkaar arme mensen helpen’ 
 

In Rolde wordt op zaterdag 17 februari 2018 de eerste 
Armoedeconferentie Aa en Hunze gehouden. De conferentie wordt 
georganiseerd door de Stichting Arme Kant van Aa en Hunze en heeft als 
doel duidelijk te maken wat armoede betekent voor mensen, hoe je het 
herkent en wat je er met elkaar aan kunt doen.  
Naast sprekers (ervaringsdeskundigen) en cabaret is er op de conferentie 
vooral veel gelegenheid om met elkaar in contact te komen. 
 

Iedereen die te maken heeft met armoede in Aa en Hunze wordt dan ook uitgenodigd. Waaronder 
mensen van de gemeente (ambtenaren, bestuurders en politici), kerkelijke instanties, 
welzijnswerkers, zorgverleners, schuldhulpverleners, scholen, organisaties als Humanitas, 
Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld en de jeugdfondsen; maar ook arme mensen zelf en 
helpenden uit hun directe omgeving.  
 
Stille armoede 
Volgens Arme Kant is er ‘een wereld die we wel vermoeden, maar niet 
kennen’. Er zijn naar schatting enkele honderden huishoudens in Aa en 
Hunze die met armoede kampen. Die zijn lang niet allemaal bij de 
instanties bekend. De voedselbank telt ongeveer 90 gezinnen, maar er is 
veel meer stille armoede. Mensen die wel werk hebben maar te weinig 
verdienen, grote schulden hebben en/of net te veel verdienen voor de 
voedselbank, danwel daar niet naar toe willen of durven.  
 
Eerder helpen 
Als de nood echt hoog is kloppen mensen uiteindelijk wel bij een kerk of 
een andere instantie aan voor hulp. Die krijgen ze dan uiteraard, maar het 
zou veel beter zijn als ze veel eerder en structureel worden geholpen, 
bijvoorbeeld met het benutten van alle financiële regelingen die er zijn. Het 
stroomlijnen daarvan is één van de doelen van de Armoedeconferentie. 
Arme Kant wil daar een concrete rol in spelen. ‘We willen met elkaar arme mensen de helpende 
hand bieden.’ 
 
Udema 
Arme Kant wordt gefinancierd vanuit de kerken (diaconieën) in Aa en Hunze en is ongeveer een 
kwart eeuw geleden opgericht, na het sluiten van slagerij Udema in Gieten. Er kwamen toen veel 
mensen in armoede terecht. De kerken besloten daarop in te springen en de helpende hand te 
bieden met voorlichting, begeleiding, belangenbehartiging en acute hulp.  
 
Voedselbanken 
In 2006 richtte Arme Kant de voedselbank in Aa en Hunze op (met uitgiftepunten in Gieten, 
Gasselternijveen en Zuidlaren). Die valt inmiddels onder een andere stichting (Voedselbank Hart 
van Drenthe), maar de lijnen zijn kort: een deel van het bestuur van Arme Kant runt ook de 
voedselbank in Aa en Hunze. Daarnaast zorgt de stichting jaarlijks voor kerstpakketten en 
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Sinterklaassurprises. Maar het belangrijkste is toch wel het acuut helpen van mensen in financiële 
nood, soms zelfs midden in de nacht.  
 
Meer informatie 
Wie meer informatie wil over de Armoedeconferentie of over het werk van de stichting -of wie hulp 
nodig heeft- kan een mailtje sturen naar Theo Borger in Rolde: theoborger@live.nl. 
 

 

Fotobijschrift: 
 
Het bestuur van de Stichting Arme Kant van Aa en Hunze wil -namens de kerken en samen met 
alle andere hulpverleners in Aa en Hunze- mensen helpen die hun winkelwagentje niet meer 
kunnen vullen; vlnr. Theo Borger, Liesbeth Stolker, Jakob van der Heide, Rieny Schmaal, Frouwkje 
Vennik en Angela Bugel.  
       
 

 
Acteurs gezocht voor film                 
 
In september 2016 vond de feestelijke première van 
de film Kantelingen plaats in café ’t Keerpunt in 
Spijkerboor. Aan deze film deden 125 mensen mee uit 
de omgeving van Spijkerboor. De film werd op vele 
plaatsen vertoond. Er is ook een dvd uitgebracht.  
Doel was om de verbinding binnen de 
dorpsgemeenschappen te bevorderen. Gezien de 

plezierige samenwerking van de deelnemers is dat gelukt. Er wordt nog steeds over nagepraat! 
De stichting start nu met de uitvoering van een nieuw project. Weer een speelfilm, met de titel 
Tegenstellingen. Het scenario is gebaseerd op drie verhalen uit de verhalenwedstrijd die vorig jaar 
werd gehouden.  
Opnieuw willen we veel mensen bij het filmen betrekken. Uit meer dorpen binnen onze gemeente. 
En dus zoeken we acteurs; mannen, vrouwen en kinderen. 
Daarvoor houden we een auditie-avond op 1 maart in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. 
Wanneer er meer aanmeldingen komen uit een dorp, dan kan de auditie eventueel in het dorpshuis 
ter plaatse worden gehouden. 
De (hoofd)rollen staan, met een korte karakterbeschrijving, op de website 
www.dekantelingaaenhunze.nl. 
 
Wat willen wij? 

• Dat je woont in de gemeente Aa en Hunze. 
• Dat je in de opnameperiode juni - december (in overleg) beschikbaar bent. 

 
Wat moet jij willen? 

• Een hoofdrol, een bijrol of een rol. 
• Met plezier samenwerken. 
• Een aantal uren in een (meestal) weekend acteren. 

 

mailto:theoborger@live.nl
http://www.dekantelingaaenhunze.nl/
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Wie zoeken wij? 

• Durfals, leuke mensen, gekke mensen. 
• En gewone mensen 
• Enthousiaste mensen. 
• Of leden van een toneelvereniging. 

Als je niet als acteur wilt meewerken maar wel aan de 
organisatie van de film, ben je ook van harte welkom! 
  
Aanmelden met een e-mail naar info@dekantelingaaenhunze.nl. 
Je ontvangt daarna een uitnodiging voor de avond in ’t Keerpunt. 
Nadrukkelijk wordt ook toneelverenigingen gevraagd zich aan te melden. 
  
 

 
 
 

 

mailto:info@dekantelingaaenhunze.nl

