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Jaargang 6 november 2015 

 
 
Kerstfair Annen is op zoek naar standhouders. 
 
12 december organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen weer 
een Kerstfair in Dickensstijl.  
 
De fair vindt plaats op het Brinkje bij de basisschool in 
Annen van 16.00 – 20.00 uur.  
De fair zal omlijst worden met o.a. muziek, dans, theater en een gezelligheidsplein. De bezoekers zullen 
ogen en oren te kort komen. Er is een gevarieerd aanbod van standhouders met lekkere hapjes, 
drankjes en “snuisterijen” Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Zijn er nog ondernemers / hobbyisten die hun waar aan de man willen brengen tijdens deze gezellige 
fair? Meld je dan voor 27 november aan. Kramen zijn er vanaf € 35, - inclusief stroompunt.  
Informatie via info@annen-info.nl en www.annen-info.nl 
  

 
 

Calista Voor Voedsel - 16-21 november 2015 
 
Radio Calista en HBR-Evenementen slaan beide de handen in één tijdens een 
grote inzamelingsactie voor de Voedselbank Aa en Hunze. 
Met de gezamenlijke actie wil zowel Radio Calista als HBR-Evenementen 
aandacht vragen voor deze in het dagelijks leven “ onzichtbare” vorm van 
armoede in onze samenleving. 
De actie krijgt de naam “Calista voor Voedsel” en vind in week 47 plaats. Het 
doel is om in een week tijd zoveel mogelijk geld en goederen in te zamelen voor 
de Voedselbank Aa en Hunze. 
Het gehele project zal ook buiten Radio Calista veel aandacht krijgen in de 
plaatselijke media, om ook op deze manier mensen zover te krijgen een eigen 
unieke actie te bedenken en geld of goederen te doneren aan de Voedselbank. 

De gehele week wordt er live radio gemaakt via een speciale evenementen frequentie en zal alles 
uitgezonden worden vanuit Café de Grutter aan de Brink in Annen, wat eveneens deze week de 
thuislocatie zal zijn om goederen en giften te doneren. 
Wij hopen dan ook van harte op uw steun en medewerking om deze actie tot een succes te maken. 
  
16-21 november 2015 – FM 106.4MHz of www.radiocalista-fm.nl 
Café De Grutter, Annen. Kijk op onze website voor meer informatie 
 
 

mailto:info@annen-info.nl?subject=Kerstfair%20Annen%202015
http://www.radiocalista-fm.nl/
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Wanneer de vier vriendinnen samenzijn voor een 
gezellige middag Rummikub, krijgen de dames 

bezoek van buurvrouw Riek met een verrassing. 
Riek wordt geconfronteerd met een hoop 

geheimzinnigheid, waarin iedereen op den duur verstrikt  
raakt. Als er halverwege ook nog een “broer” opduikt en  

meneer Slots en de “sterke arm der wet” proberen om het 
geheim te ontrafelen, is de verwarring helemaal compleet. 
Dit alles brengt veel hilarische momenten met zich mee. 

 
Dit blijspel “ ’t Is niét m’n broer” van Wilma Renes-Leertouwer, 

onder leiding van Hebbo Benthem, kunt u zien op 
  

vrijdag 27 en zaterdag 28 november vanaf 20.00 uur  
 

in het Dorpshuis in Annen.  
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 

 
Donateurs kunnen kaarten ophalen op maandag 23 november 

tussen 19.00 en 20.00 uur in het Sportcafé in Annen. Bent u géén 
donateur, maar u wilt wel graag onze voorstelling bezoeken, dan 
kunt u ook op maandag 23 november kaarten ophalen à € 7,50 

per stuk. Tevens worden er aan de zaal op beide avonden  
(zolang de voorraad strekt) kaarten verkocht. Vrienden van het 

Dorpshuis, die geen donateur zijn, kunnen hun kaarten voor  
€ 5,00 per stuk kopen. 

 
Het donateursgeld, welke met de incasso wordt geïncasseerd,  
zal in week 45 (2 t/m 8 november) van de rekening worden 

afgeschreven. Wanneer u nog donateur wilt worden, dan 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! 

 

Advendo  
uit Annen speelt 

  
“ ’t Is niét m’n broer” 

  
op 27 en 28 november! 

mailto:o.vangeldere@home.nl
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Natuurwerkdag 2015: Heel Drenthe Zoemt 
   
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert LandschappenNL in samenwerking met onder andere 
Landschapsbeheer Drenthe de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen: De Natuurwerkdag! 
Vorig jaar waren alleen al in Drenthe ruim 1200 vrijwilligers actief op vijfenveertig locaties. Ook dit jaar 
geven jong en oud het landschap een onderhoudsbeurt voor de winter. Meld je aan, doe mee en geniet 
van ons prachtige landschap! 
 
Tijdens de Natuurwerkdag kun je ervaren hoe leuk het is om bezig te zijn in het landschap en 
tegelijkertijd je eigen leefomgeving te onderhouden. Op meerdere locaties, verspreid over de provincie, 
kun je aan de slag in het landschap. Ga met vrienden, familie of buren bijvoorbeeld bomen en struiken 
snoeien, een wandelpad in de buurt aanpakken of een heideterrein opschonen. Er is voor ieder wat wils 
en groene vingers zijn niet vereist! 
  
Waar je aan het werk kan? In de gemeente 
Aa en Hunze wordt op vier locaties gewerkt. 
Namelijk op het Balloërveld, camping de 
Berenkuil, het Schipborgerzand en 
heideterrein Paridjeza. Op deze locaties 
wordt onder andere geplagd, bomen en 
struiken gesnoeid, takken gesleept, 
jeneverbesstruwelen vrijgesteld, en 
heideterreinen opgeschoond. De werkzaam-
heden beginnen rond 9.00 uur en eindigen 
(in de loop van) de middag. Voor de precieze 
werkzaamheden en detailinformatie over 
deze en de andere locaties kun je terecht 
op www.natuurwerkdag.nl. 
  
Aanmelden 
Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen aan de Natuurwerkdag? Kijk voor een locatie bij jou in 
de buurt op www.natuurwerkdag.nl. Vele handen maken licht werk, dus meld je aan en draag ook een 
steentje bij in de zorg voor ons landschap. Samen gaan we buiten aan de slag op zaterdag 7 november 
a.s.! 
  
De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij en de provincie Drenthe. 
 

 

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten 
 

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de 
jaarlijkse collecteweek van 23-28 november. 
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer 
met de instelling: Een beetje kou gaat wel weer over, MS 
niet! 
 
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare 
ziekte, want waarom raakt de ene persoon met MS in 
korte tijd snel geïnvalideerd en een ander met MS kan 
nog jarenlang goed functioneren?  
De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. 

Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan aanrichten.  
 
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: 
genezing en verbetering! Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen.  
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke 
genezing vergroot wordt. Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe 
behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is. 
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen? 
 
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? 
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl 
  

http://www.natuurwerkdag.nl/
http://www.natuurwerkdag.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
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November Kunstmaand in Paviljoen Breeland 
 

Zuidesch, kunstbemiddeling te Annen organiseert in de maand november de 
jaarlijkse expositie in Paviljoen Breeland. Dit jaar viert het recreatie bedrijf haar 35 
jarig bestaan en het 10 jarig bestaan van het paviljoen. Piet Steenbergen heeft dit 
jubileum aangegrepen en het ‘Breeland-credo’ Actief Genieten als thema gekozen. 
De leden van de kunstenaars vereniging Holt hebben de eer om dit thema vorm te 
geven. Zij werken voor deze expositie exclusief binnen de toepasselijke maten van 
35 x 35 en 10 x 10. 
Daarnaast wordt er ook vrij werk geëxposeerd.  

 
De expositie wordt aangekleed met keramiek van Greetje Hoving en beelden van 
hout en steen van Jakob Woldendorp. 
  
Wij hopen op uw komst! 
  
De openingstijden van de expositie zijn in de hele maand november van vrijdag t/m 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
  
Paviljoen Breeland - De Bulten 4 - 9468 TD  Annen - 0598-468577 
 

Workshops 

Op zaterdag 21 november en vrijdag 27 november. Aanvang 13.00 uur. 

Sietske Bosma geeft deze workshops meerkleurendruk. U maakt in ongeveer 3 uur een 
serie prentjes met behulp van de linosnede-techniek. Dit is een grafische 
hoogdruktechniek. Experimenteren met kleuren, lijnen en vormen en werken met 
drukinkten, gutsjes, rollers en allerlei soorten van papier. U hoeft niet over 
vaardigheden te beschikken omdat de kunstenaar een aanzet geeft waarmee u aan de 
slag kunt. Er wordt gewerkt met een professioneel drukpersje en u maakt een kleine 
oplage van ongeveer 5 prentjes. U zult verrast zijn over uw eigen resultaat. 

De prijs is €35,00 per persoon, inclusief koffie/thee en koek. 

Opgave bij: Piet Steenbergen - Info@zuidesch.nl - 0592-421133 of 06-46334727 

 

  

Breeland Recreatie 
  
 Jaarlijkse expositie in Paviljoen Breeland 

  

  

mailto:Info@zuidesch.nl
http://www.breelandrecreatie.nl/algemeen/2015_jubileumjaar_
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Gratis schaatsen op ijsbaan de Bonte Wever. 
 
Op de volgende data hebben leden van ijsvereniging Nooitgedacht in Annen gratis toegang tot de ijsbaan 
van de Bonte Wever in Assen: 
 
 
• Zaterdag 21 november  

van 17.00 – 19.00u. 
 
• Maandag 28 december  

(met toertocht jeugd)  
van 17.00 – 19.30u. 

 
• Zaterdag 20 februari 2016  

van 17.00 – 19.00u. 
 
 
Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van de ijsvereniging.  
Je hebt dus geen toegangsbewijs nodig.  
 
De schaatsers moeten wel handschoenen en mutsen dragen. 
  
Wij wensen jullie veel schaatsplezier! 
IJsvereniging Nooitgedacht Annen. 
 
 
 
 
Mandarijnen actie Handbal Vereniging Annen 
 

 
Op vrijdag 6 november, komen de leden van de handbalvereniging Annen 
tussen 16.00 uur en 20.00 uur weer bij de inwoners van Annen aan de 
deur om mandarijnen te verkopen. 
 
Ook dit jaar worden de mandarijnen weer betrokken van de plaatselijke 
groenteman Jan Martens. 
 
Eén zak kost €5,-. Om de verenigingskas te spekken komt de opbrengst 
van deze actie aan de handbalvereniging Annen ten goede. 
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Zaterdag 7 november oud papier ophalen 
vanaf 09.00 uur. 
 
Met medewerking van ploeg Zeubring.  
 
Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen. 
Het oude papier wordt opgehaald met vier 
vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van 
de Sport- en Spelweek ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk 
voor het dorp en de verenigingen, dus alle 
beetjes helpen! 
 
 
 
BRENG JE ZELF PAPIER WEG NAAR DE 

OUD PAPIER CONTAINER VAN COMMISSIE DORPSBELANGEN, 
STAPEL HET PAPIER, DE DOZEN DAN NETJES OP! 
DAT BESPAART “ONZE GERRIT” HEEL VEEL WERK EN ERGERNIS! BEDANKT! 
 
 

 

 

Zaterdag 28 november oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag. 

 
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de 
Harleydag Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij 
komen het graag bij u weghalen.  
 
Ook tussendoor kan het opgehaald worden en in 
overleg kan er ook een container geplaatst worden. Tel. 
06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl  
 
• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd 

worden  
• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen  
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet 

worden  
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag 

wel even vragen/afrekenen. 
 

 
 
  

mailto:info@harleydagannen.nl
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
 
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de overige activiteiten. 

 
 

November 2015 Datum Aanvang 

WORKSHOP BREIEN 02-11-2015 20:00 

KLAVERJASSEN EN SJOELEN 07-11-2015 19:30 

WORKSHOP BREIEN 09-11-2015 20:00 

MUZIEK // DE STROATKLINKERS 14-11-2015 20:00 

VAN KOFFIE NAAR EETTAFEL 15-11-2015 11:30 

LEZING // KARIN BROEKHUIJSEN // FOTO'S DIE U ZULT HERKENNEN 21-11-2015 20:00 

TONEEL //ADVENDO 27-11-2015 20:00 

TONEEL //ADVENDO 28-11-2015 20:00 
 
 

 
 

  

http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/31-workshop-breien-8d2c15f
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/23-klaverjassen-en-sjoelen-074c78d
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/32-workshop-breien-25e9b7b
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/18-muziek-de-stroatklinkers
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/44-van-koffie-naar-eettafel-d1fa024
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/19-lezing-karin-broekhuijsen-foto-s-die-u-zult-herkennen
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/20-vrienden-krijgen-korting-programma
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/home/agenda/8-agenda/38-toneel-advendo-programma-volgt
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Kerstfair 
In Dickensstijl 

Zat.12 december 
Annen 

16.00-20.00 uur 
Brinkje bij school 
www.annen-info.nl 


	Nationaal MS Fonds zoekt collectanten

