Jaargang 6

Jaargang 8

september 2017

Rabobank Clubkas Campagne, stem op de Comm. Dorpsbelangen van 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 info@annen-info.nl
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Oranje Fonds reikt eerste Buurtcadeau uit in Annen
Op vrijdag 15 september reikt het Oranje Fonds een Buurtcadeau uit in Annen. Om 15.15 uur
overhandigt een medewerker van het Oranje Fonds een cheque ter waarde van €3.000,00 aan
Impuls Welzijn. Dit zal gebeuren bij Ons dorpshuis aan de Kruisakkers 36a. Iedereen is welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt verblijdt het Oranje Fonds
een lokale organisatie met het Buurtcadeau. In dit geval Impuls Welzijn. Op deze manier hebben
niet alleen de deelnemers aan de Postcode Loterij profijt van de prijs, maar ook alle omwonenden
van de Straatprijs profiteren mee. ” In Annen is er in overleg met Commissie Dorpsbelangen Annen
voor gekozen om fitnesstoestellen op het terrein voor de sporthal te plaatsen. De toestellen die
geschikt zijn voor buiten zijn vrij te gebruiken voor bezoekers en bewoners”, aldus Martine
Hopman, buurtwerker bij Impuls Welzijn. ”Op deze plek komen jong en oud samen. De ouderen
maken vooral gebruik van het dorpshuis en de bibliotheek en de jongeren van de basisschool en
sporthal. Dit zorgt voor meer verbinding tussen jong en oud, wat de sociale cohesie binnen het
dorp kan vergroten.

Zondag 17 september 14de editie Queens Grass grasbaanraces Annen
Op zondag 17 september is het weer zover: Annen is het centrum van de strijd om de Nederlandse
kampioenschappen grasbaanraces. De grootste Brink van Europa vormt voor het 14 de
opeenvolgende jaar het decor voor een grandioos spektakel, dat jaar in jaar uit door duizenden
enthousiaste mensen wordt bezocht. Wat zo bijzonder is aan dit evenement, is dat het gratis
toegankelijk is voor het publiek.
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Wie (MC) Annen een klein beetje kent, weet dat het bestuur zich niet alleen met editie 14, maar
ook met het jubileumjaar 2018 bezig houdt. In dat jaar staan de races in Annen voor de 15 de keer
op het programma en dan zal er ongetwijfeld gezorgd worden voor de nodige verrassingen.
Uiteraard zullen we deze plannen ontvouwen op het moment dat er iets meer duidelijkheid komt.
Nadat de top van Nederland bij de senioren enkele jaren op uitnodiging in Annen heeft gereden is
het vorig jaar voor de eerste keer gelukt om deze beide klassen ook voor het kampioenschap van
Nederland te laten strijden. Dat werd niet alleen door het publiek maar zeker ook door de rijders
enorm gewaardeerd. Dat leidde dan ook tot strijd op het scherpst van de snee. Het merendeel van
de toppers, die vorig jaar aan de start verschenen, zal ook dit jaar weer in Annen te zien zijn.
Het bestuur van MC Annen zal zich ook dit jaar wederom inspannen om een gelijkwaardig veld van
zijspanrijders uit binnen- en buitenland aan de start te krijgen. En natuurlijk zullen ook de jongens
en meiden uit de regio dit jaar niet ontbreken. Vanaf de eerste keer is de regioklasse aanwezig
geweest in Annen en zolang er enthousiaste rijders in Annen en naaste omgeving te vinden zijn,
zal deze klasse om de eer en de bekers strijden.
De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het
publiek. Tijdens de rijdersvoorstelling worden alle coureurs persoonlijk aan het publiek voorgesteld
om vervolgens als één groot lint langs het publiek te komen. Dit is voor met name de jongste
rijders altijd al een hele happening op zich. Vervolgens beginnen de wedstrijden. De organisatie
hoopt op prachtig weer en natuurlijk veel publiek. We zien u graag op zondag 17 september op de
Brink in Annen! Meer informatie: www.mcannen.nl

Stichting Vocaal Festival Annen organiseert ook dit jaar Pedaal Vocaal!
Pedaal Vocaal 10 september 2017
Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 2e
zondag in september.
Natuur, Cultuur en Fietsen.
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie muziek getrakteerd
worden.
Tijdens de muzikale fietstocht Pedaal Vocaal komen deze drie zaken zomaar bij elkaar!
Op zondag 10 september 2017 zijn er diverse optredens, op schilderachtige locaties in NoordDrenthe.
Deelnemers.
Pop, klassiek, wereldmuziek, gospel, musical,
jazz, kleinkunst, a capella of met
pianobegeleiding – alle genres komen voorbij
tijdens de concerten die steeds 25 minuten
duren. De optredens vinden plaats 11.00 en
17.00 uur, elk groep/artiest/koor treedt twee
keer op, op verschillende locaties.
Toegang.
Toegangskaarten (passe-partouts voor alle
optredens) zijn via de site verkrijgbaar. Ook
op iedere locatie waar je wilt starten met Pedaal Vocaal kun je er één krijgen.
Voor €15,- bezoek je zoveel concerten als je maar wilt.
Drentsche Aa.
We zijn trots op dit prachtig stukje Drenthe en ondersteunen dit met voor elke bezoeker €1,- tbv
het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Voor meer informatie over het programma/de locaties/tickets zie onze website:
http://www.pedaalvocaal.nl/
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Activiteiten Stichting Harleydag Annen 2017:
 Zaterdagmiddag 2 september: BBQ middag bij Holthuys met muziek (voor alle 65+ers uit Annen)
 Zaterdagmiddag 4 november: Fotoshoot in het Holthuys (voor alle 65+ers uit Annen + hun
(klein)kinderen)
 Zaterdagavond 16 december: Muzikale avond in het Holthuys m.m.v. Wim en Miranda (voor alle
65+ers uit Annen)
 Zaterdag 3 februari 2018: Quiz in het Holthuys (voor alle 65+ers uit Annen)

Uitbreiding bij Kapsalon Piening
Vanaf mei is het team van Kapsalon Piening uitgebreid met Anouk Speelman , nadat zij een aantal
jaren als bedrijfsleidster in andere kapsalons heeft gewerkt is zij nu werkzaam in de salon van haar
ouders.
Anouk is onder andere gespecialiseerd in het knippen van dames en heren en is zij gediplomeerd
Colorspecialist. Met deze gespecialiseerde uitbreiding kan Kapsalon Piening een zeer uitgebreid
totaal pakket bieden, ook is het nog steeds mogelijk om met en zonder afspraak behandeld te
worden!
Graag tot ziens in onze vernieuwde salon!

Pagina 4 van 10

Gratis Mededelingenblad

www.annen-info.nl

jaargang 8 september 2017

30 september Najaars en Pompoenenmarkt bij Tuinwinkel Klinkers

Tuinwinkel Klinkers in Annen organiseert voor de 9e keer de Najaars en Pompoenenmarkt op zaterdag 30 sept.
Tijdens deze markt zal er voor groot en klein leuke activiteiten zijn. Naast de producten van Tuinwinkel Klinkers,
waaronder natuurlijk Pompoenen en Kalebassen en diverse creaties hiermee, zijn er diverse kramen met een
grote diversiteit aan producten.
De markt is van 09.30 - 17.00 uur. Meer info op onze website; www.tuinwinkelklinkers.nl

Marvel Open 2017
Na acht succesvolle edities van het Marvel Open vindt dit jaar tussen
maandag 4 en zondag 10 september 2017 (incl. voorweekend van 2&3
september) voor het negende achtereenvolgende jaar het Marvel Open plaats
op de tennisbanen van TC Annen!
Gedurende deze week hoopt Tennisclub Annen weer meer dan 100 tennissers
uit de gehele regio te mogen ontvangen aan de Kruisakkers in Annen en een
gelijk aantal supporters om hun aan te moedigen!
Ook dit jaar is Marvel Consultancy hoofdsponsor en daarmee naamdrager
van het open tennistoernooi van TC Annen. Externe consultants bieden ondersteuning op het
gebied van management, kwaliteitszorg, interim management en bedrijfsverbetering. MARVEL
consultants zijn een sparringpartner voor innovatie en bedrijfsverbetering. MARVEL consultants zijn
vakkundig, gemotiveerd en met inlevingsvermogen voor u, uw organisatie en uw doelen of
problematiek (kijk op www.marvel.nl voor meer informatie).
Gedurende de week zal er worden gestreden in het Heren Enkel, Heren Dubbel, Dames Enkel,
Dames Dubbel en Gemengd Dubbel in de speelsterktes 4, 5, 6, 7 & 8!
De minimumleeftijd voor deelname aan dit open toernooi is 20 jaar.
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Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van het Marvel Open 2017 kun je ons
volgen op Facebook (www.facebook.com/marvel.annenopen) en Twitter (@MarvelOpen2017)!
Mocht je verder toch nog vragen hebben kun je ook een e-mail sturen naar de ToernooiCommissie
Marvel Open 2017 via marvelopen@gmail.com
We hopen je tussen maandag 4 en zondag 10 september te mogen verwelkomen op de
tennisbannen van TC Annen als deelnemer of supporter!

Het nieuwe bestuur van Ons Dorpshuis, van
links naar rechts:
Klaas Behling, Betsie Wijnholds,
Jos van der Sijde, Anneke Greving en
Andre Niewijk
Hallo Anneroelen,
Met gepaste trots kunnen wij u melden dat
wij per 1 juli jongstleden het nieuwe
bestuur vormen van de Stichting Ons Dorpshuis.
Alle leden zijn of waren betrokken bij een vereniging uit Annen.
Wat ons bindt is de wens om Ons Dorpshuis een bruisend activiteitencentrum te laten zijn voor
jong en oud, waar aansprekende sportieve en culturele evenementen plaatsvinden maar waar ook
plaats is voor informeel contact onder het genot van een mooi aanbod aan dranken en gerechten in
een gezellige sfeer.
We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat wij bezig zijn met de afrondende gesprekken met een
nieuwe pachter voor het Sportcafé.
Daarnaast is ook het nieuwe culturele seizoen in kaart gebracht en dat ziet er weer heel
veelbelovend uit.
Uiteraard willen wij ook graag persoonlijk met u allen kennismaken en al dit mooie nieuws
mondeling met u delen.
Daarom hebben wij besloten om in het begin van het nieuwe seizoen een avond te organiseren
voor alle betrokkenen en inwoners van Annen, uiteraard in ons eigen Dorpshuis.
Op woensdag 13 september bent u van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen en
samen met ons het glas te heffen op de gezamenlijke toekomst van de Sporthal, het
Sportcafé en Ons Dorpshuis.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Wij hopen u daar te mogen begroeten
Namens het nieuwe bestuur:
Jos van der Sijde (voorzitter)
Klaas Behling (penningmeester)
Betsy Wijnholds (secretaris)
Anneke Greving (organisatie)
André Niewijk (PR en communicatie)
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Digitaal Café
Vanaf 4 september start in de Bibliotheek Annen het Digitaal Café; 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.
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur.
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.
Bibliotheek Annen. 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: 088-0128295

Digisterker: werken met de e-overheid
Je kunt nu leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten,
zoals die 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.
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

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 mee (geen tablet of iPad!).
Bibliotheek Annen: dinsdagmorgen 19, 26 september en 3, 10 oktober
Tijd: 9:30 – 11:30 uur
Inschrijven
Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website van Bibliotheek Annen
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-aaenhunze
Je kunt alleen deelnemen aan de cursus als je inwoner bent van de gemeente Aa en Hunze.
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp?
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender.

Zaterdag 9 september, vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen
Met medewerking van ploeg GEEL 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: www.mijnafvalwijzer.nl

Zaterdag 2 september 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
www.harleydagannen.nl
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Raboconcours 9 september. Meer info: www.brinkruiters.nl
Annen Brinkmarkten 3 september
De Brinkmarkten zijn vrij van entree, de openingstijden van de markt zijn elke
editie van 10.00 – 17.00 uur.
Voor overige info / agenda / wijzigingen /aanmelden kijk op
www.marktbezoeken.nl
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.

“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.
Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten.

Koffie-ochtend Plus in Ons Dorpshuis met
fotopresentatie door Jaap Menses
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 25 september welkom om 10 uur aan de Kruisakkers 36A in Annen.
In de eerste van deze reeks koffie-ochtenden Plus zal onze eigen inwoner van Annen, fotograaf
Jaap Menses, een fotopresentatie geven over het thema: Afscheid van het zomerseizoen. Rond 12
uur zal de koffie-ochtend eindigen.
De volgende 2 koffie-ochtenden vinden plaats op 23 oktober en 27 november. Noteer de data
alvast in uw agenda!
U hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen, opgave is niet nodig.
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Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten. Meer info: www.drentslandschap.nl
Weekendcursus eetbare planten voor de meer ervaren wildplukker.
Wil je verder gaan dan de gangbare brandnetelthee of zevenbladsoep? Ontdek nieuwe eetbare
planten en doe inspiratie op voor nieuwe mogelijkheden en recepten.
Tijdens deze weekendcursus maken we een smoothie met maken met varkensgras en engelwortel,
gaan we aan de slag met lijsterbessen en roosteren we paardenbloemwortels voor surrogaatkoffie.
Locatie: Egberts Lent, Hunzeweg 30, 9657 PD Nieuw Annerveen
Data: Vrijdag 1 september t/m zondag 3 september
vrijdag 1 september 19.30 – 22.00 uur (les)
zaterdag 2 september 10.00 – 12.30 uur (les)
zondag 3 september 10.00 – 13.00 uur (excursie)
Deelname: € 60,00 p.p.
Geef je snel op bij Leah Groeneweg, 06-14136734 of
bloemenpad@gmail.com.
Meer informatie op www.bloemenpad.nl.
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