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Jaarvergadering met Bingo

Alweer een jaar voorbij, de tijd vliegt en daarom 
dient zich de volgende jaarvergadering weer aan

We zijn dan ook verheugd u/jullie uit te mogen 
nodigen voor onze tweede  jaarvergadering, die 

zal worden gehouden op

maandag 23 september a.s.
in “Ons Dorpshuis”

Aanvang 20.00 uur in zaal 2

Na het gebruikelijke officiële gedeelte, zal het een 
gezellige avond worden met een Bingo spel.

U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze 
bijzondere jaarvergadering.

!!! Kortom, alvast warm lopen voor ons nieuw 
seizoen, een terugblik en lekker genieten !!!
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Beste lezer,

Voor u ligt de informatiegids 2019-2020 waarin u kunt lezen wat wij als bestuur 
het komende seizoen voor u in petto hebben.
Maar voor u begint te lezen en wellicht al een keuze gaat maken in wat voor u 
in de komende maanden interessant zal zijn, gaan we even terug in de tijd en 
laten enkele opmerkelijke zaken de revue passeren.
Een groot deel van de plannen die op het wensenlijstje stond, is ten uitvoer 
gebracht. Zo is er vervangend meubilair aangeschaft, zijn er zonnepanelen 
geplaatst, heeft één van de zalen een complete update ondergaan en is er 
een heus terras gerealiseerd aan de achterzijde van de “Sportsbar”.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de werkzaamheden, met betrekking tot de 
herinrichting van het voorterrein van “Ons Dorpshuis”, nog in volle gang zijn 
en dat de voltooiing hiervan in zicht is. Dat deze aanpassing met hulp en inzet 
van de diverse plaatselijke verenigingen tot stand komt, daar zijn wij bijzonder 
trots op. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de diverse openbare 
gebouwen, allen gevestigd aan genoemd terrein, zullen aanzienlijk worden 
vergroot. 
Vrijdag 20 september omstreeks 13.30 uur zal de officiële openingshandeling 
worden verricht door onze wethouder van de gemeente Aa en Hunze, de heer 
Henk Heijerman. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het afgelopen seizoen hebben wij af kunnen ronden met een tevreden 
gevoel. Tijdens de diverse culturele programma’s hebben we steeds weer 
een groot aantal belangstellenden mogen begroeten. De kaartavonden, de 
koffieochtenden, alsmede de diverse sportevenementen kregen goed gehoor. 

We hopen van harte dat we er ook deze keer in zijn geslaagd een afwisselend 
programma samen te stellen met bekende en minder bekende artiesten, met 
voor elk wat wils. U bent bij deze van harte uitgenodigd bij één of meerdere 
activiteiten aanwezig te zijn.
Via de website kunt u direct de kaarten voor de diverse voorstellingen bestellen, 
uiteraard met mooie aanbiedingen voor onze “Vrienden”.

Tevens wijzen we op de mogelijkheden tot het huren van de diverse zalen voor 
het organiseren van een training, vergadering of een evenement. 

Naast deze brochure stellen we u in staat via onze actuele website en de 
nieuwsbrieven nog meer achtergronden en nieuwsfeiten aan de weet te komen 
over alles wat er het komend seizoen op het programma staat. 

“Ons Dorpshuis” is er voor u, maak er gebruik van! Voel u welkom!!

Het bestuur van “Ons Dorpshuis”.
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HET BESTUUR

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.

Namens het bestuur (van links naar rechts):

Anneke Greving (organisatie)
Klaas Behling (penningmeester)
Betsy Wijnholds (secretaris)
André Niewijk (website/techniek)
Gea Aling (PR-Faceboek)
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PROGRAMMA 2019/2020

♦ Za. 5 oktober 2019 DE BEATBROKERS   7

♦ Vr. 25 oktober 2019 KLEINTJE ANNERMARKT  9

♦ Vr . 8 NOVEMBER 2019 GEWOON AANS   11

♦ Vr. 22, Za. 23, Vr. 29 en Za. 30 
   november 2019   TONEEL: ADVENDO   13

♦ Za. 21 december 2019 KERSTCONCERT m.m.v.   
   DRENTHINA & D’ANNERZANGOELEN 15

♦ Za. 11 januari 2020 33e GRONINGER STUDENTEN
    CABARET FESTIVAL   17

♦ Vr. 6/Za. 7 maart 2020 DONATEURSCONCERT
     ANNERZANGOELEN  19

♦ Za. 21 maart 2020 WAARK BEVINGS   21

♦ Za. 4 april 2020  HARM EN ROELOF   23

♦ Za. 18 april 2020  VOORJAARSCONCERT   
    DRENTHINA    25
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De Sportsbar: het derde seizoen alweer!
Beste mensen,

Met dit programma boekje staan we alweer aan het begin van ons derde 
seizoen als uitbaters van de Sportsbar. 
Jong en oud , sporters en dorpshuisbezoekers weten de weg naar de Sportsbar 
te vinden en wij zijn zeker voornemens de ingeslagen weg te vervolgen en waar 
mogelijk uit te breiden.
Dus aarzel niet om  uw wensen kenbaar te maken; nieuwe ideeën zijn altijd 
welkom.
Wij weten zeker dat het, door het bestuur, samengestelde programma u zal aan 
spreken en hopen dat we u ook in dit nieuwe seizoen weer mogen begroeten 
voorafgaand of na afloop van een voorstelling voor een hapje en/of een 
drankje in de Sportsbar

Tot ziens in de Sportsbar

Erik, Henk en Gerard.
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♦ Zaterdag 5 oktober 2019
DE BEATBROKERS
Het seizoen 2019 2020 start met een muziekoptreden van de Beatbrokers uit 
Annen.

Jan de Wilde, saxofoon, dwarsfluit en mondharmonica;
Attie Kremer, percussie;
Walter Dussel, contrabas en basgitaar;
John van Enst, gitaar en
Jaap Wieringa, zang en gitaar,
 
Musici die hun sporen individueel ruimschoots hebben verdiend in de jazz-, 
blues- en popmuziek. In 2013 besloten ze om samen muziek te gaan maken. 
Vooral voor hen zelf en af en toe een kort optreden. In 2018 is John, op gitaar, 
de band komen versterken. Maar nu dus ook om anderen te laten genieten van 
hun passie. Ons Dorpshuis mag dus niet ontbreken.
De band maakt een verrassende mix van jazzy blues, bluesy jazz en tussendoor 
een stevige popsong, vaak oude nummers in een nieuw verfrissend en swingend 
jasje.
Muziek kortom die je niet alle dagen hoort.

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 5,-

Vrienden € 2,50
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Stem op “Ons Dorpshuis” om samen doelen te bereiken! 

Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs 
en verenigingen uit de regio. En wij doen dit 
jaar mee! 

Zo maken we kans op een mooi bedrag 
wat onze vereniging en buurt beter en 
sterker maakt.  

Jouw stem is geld waard. 
Zorg daarom dat je lid bent van 
Rabobank zodat je kunt stemmen 
vanaf 27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie 
en de voorwaarden op 
Rabobank.nl/clubsupport
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♦ Vrijdag 25 oktober 2019
KLEINTJE ANNERMARKT 
organisatie: Historische vereniging Annen

 
De Historische Vereniging van Annen organiseert 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 25 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.

Aanvang 19.00 uur
Leden Hist. ver. gratis

Niet-leden € 2,50
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Weet jij wat je moet doen?

De KNV EHBO afdeling Zuidlaren-Anloo kan u hiervoor een passende cursus 
aanbieden. Onze vereniging heeft dus meer in huis dan u tot nu toe misschien 
had gedacht, daarom kunnen wij voor u en/of uw organisatie wellicht meer 
betekenen dan alleen maar……

Ook voor die vrijwilligers van een o.a. sport- en/of .....vereniging, die door hun 
aanwezigheid op de “sportvloer” daar al hun diensten kunnen aanbieden, 
heeft onze vereniging een passende cursus. Niet alleen kunnen wij u als 
vereniging/stichting adviseren in het volgen van de juiste opleidingen, maar ook 
verzorgen wij voor u de juiste Eerste Hulpverlening bij ieder evenement.

Voor iemand die wil investeren in het redden van een mensenleven, is er 
de mogelijkheid om bij ons een cursus te volgen. Of het nu gaat om een 
reanimatie/AED- of complete EHBO-cursus, wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Zoals de volgende cursussen:
 • Oranje Kruis jeugd EHBO;

 • Diploma Eerste Hulp (het Oranje Kruis EHBO-diploma);
 • EHBO aan Kinderen (o.a. voor kinderopvang);

 • Reanimatie/AED cursussen (in samenwerking met Hartveilig Annen)
 • EHBO-modules als Sportletsel en Wandelletsel.

Een groot aantal van deze leden verzorgt in hun vrije tijd, 
geheel vrijwillig, de Evenementenhulpverlening. Deze 

hulpverlening is binnen onze ver-eniging ondergebracht 
in een daarvoor opgerichte Stichting Eerste Hulp-

verlening bij Evenementen Zuidlaren-Anloo. Een 
leuke praktijk ervaring en altijd “vooraan” .

Nieuwsgierig geworden, een cursus willen 
volgen, lid van onze vereniging te willen 

worden of wenst u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via: 

www.ehbozuidlarenanloo.nl

als er iemand jouw hulp nodig heeft?
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♦ Vrijdag 8 november 2019
GEWOON AANS
Mooi da-j der bint!

PRODUCTIE: #KIEKOET( TRY-OUT)

Gronings en Drents is toch eigenlijk de huistaal in “Ons Dorpshuis”. Ietjes verder 
van huis maar toch letterlijk te volgen zal het Twentsche Gezelschap Gewoon 
Aans ons vermaken met de Twentsche Revue. 

Ze spelen inmiddels al drie jaar met succes in alle grote theaters in  Twente 
en de Achterhoek. Alweer toe aan de derde voorstelling! In deze nieuwe 
productie gaan ze op zoek naar erkenning, herkenning en liefde. Door aanleg 
van glasvezel komen lang vergeten schatten tevoorschijn. Zullen in het verleden 
behaalde resultaten en/of beloftes nog garantie bieden voor het hier en nu? 
Oude liefde roest immers niet. 

Mer #Kiekoet, wie beveendt oons op glad ies. Mer ja, wat sas as dös was kaans.

Kijk ook eens op: https://gewoonaans.nl/

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 10,00

Vrienden € 2,50
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Beste allemaal,

Ook in dit seizoen (2019-2020) organiseert “Ons 
Dorpshuis” Annen weer een aantal kaart avonden.
Het sjoelen vervalt dit seizoen vanwege te weinig 
deelname in de afgelopen seizoenen.

De kaartavonden worden dit seizoen georganiseerd op
de VRIJDAG avond ipv de zaterdag. 

Vorig jaar werden de kaartavonden goed bezocht. Ook dit jaar zijn alle 
vertrouwde deelnemers weer van harte welkom op deze avonden. Natuurlijk zijn 
nieuwe deelnemers van harte welkom!

Er zijn weer lekkere vleesprijzen te winnen, dus komt allen.
De organisatie van deze avonden, is net als voorgaande seizoenen, weer in 
handen van Coba Lammers en Janneke Schnuck.

Het zou leuk zijn dat we nog meer deelnemers hebben dan voorgaande jaren. 
Een sportief avondje kaarten in “Ons Dorpshuis”, is reuze gezellig, zeker ook op 
vrijdag. Overtuig u zelf en kom langs!!

De kaartavonden zijn op:

  • 6 september 2019 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 4 oktober  2019 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 1 november 2019 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 6 december 2019 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 3 januari  2020 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 7 februari  2020 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 13 maart  2020 (2de vrijdag v/d maand in zaal 5)
  • 3 april  2020 (1ste vrijdag v/d maand in zaal 5)

KLAVERJASSEN in “Ons Dorpshuis”

Aanvang 19.30 uur
Kosten deelname € 2,50

Zaal 5 open 19.00 uur
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♦ Vrijdag 22 en 29 november en
              Zaterdag 23 en 30 november 2019
Toneelvereniging ADVENDO
Viert haar 150 jarig bestaan!

Aanvang 20.00 uur
Entree donateurs is gratis

Niet-donateurs € 7,50
Zaal open 19.00 uur

Dit jaar bestaat toneelvereniging ADVENDO uit Annen 150 jaar en daarmee zijn 
wij de oudste vereniging van het dorp. Om dit heugelijke feit te vieren, gaan wij 
twee weekenden een  programma neerzetten met  leden en oud-leden in “Ons 
Dorpshuis”. 

Het programma ziet er voor dit jaar iets anders uit. Er zal een aantal éénakters 
opgevoerd worden door leden en oud-leden van Advendo. 

De vier avonden hebben een feestelijk karakter en staan in het teken van het 
150 jarig bestaan van Advendo.

We hopen al onze donateurs en andere belangstellenden op één van de 
avonden te mogen begroeten!
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VROUWEN VAN NU
afdeling Annen
De afdeling Annen is een actieve en gezellige  vereniging met ongeveer 100 leden. Wij 
organiseren diverse activiteiten en hebben verschillende clubjes en groepjes waarin 
interesses en hobby’s met elkaar gedeeld kunnen worden en sociale contacten worden 
gelegd.
Verder doen de Vrouwen van Nu ieder jaar mee aan de Dickens kerstfair
  
Onze afdelingsavonden worden in het algemeen gehouden op de derde dinsdag van de 
maand. U bent hiervoor van harte welkom in “Ons Dorpshuis”.
De avonden beginnen om 19.45, de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De kosten zijn € 5,50. Hiervoor krijgt u een kop koffie/thee met koek/cake en een 
consumptie.
Hieronder ziet u het programma  voor 2019 - 2020.

 

Wij hopen dat u eens een  keer bij ons komt kijken en het zo leuk zult vinden dat u besluit 
om lid te worden.
 
Reina Blaauw
Voorzitter Vrouwen van Nu Afd. ANNEN

•17 september Harma Boer (weervrouw bij RTV Noord)
Ze brengt dagelijks de weersvoorspellingen op radio en tv. Op deze avond zal ze 
ons vertellen over de verschillende weertypes vergezeld van foto’s.

•15 oktober Hennie Stokker (Drentse verhalen en gedichten)
Op een vrolijke menier nim ik de luusteraors met in mien levensreis.
Neisgierig ? Ik zal een klein tippie van de sluier oplichten....ik zal laoten heuren 
hoe ik geboren ben, dat ik een tiener was en mien grote liefde vonden heb met 
alle gevolgen van dien !
De liefde veur mien mooie Drenthelaand kan natuurlijk ok niet oetblieven. Net zo 
as de verhaolen van oons Otie in ‘t bejaordentehoes. Ik weet zeker dat der heul 
wat herkenbaore vertelsels veur de luusteraors tussen zit.

•19 november Liset Hamminga
Liset Hamminga heeft een praktijk voor bekkenfysiotherapie in Annen. Zij is 
gespecialiseerd in het onderzoeken, voorkomen en behandelen van problemen 
in het gebied van het bekken, de onderbuik en de bekkenbodem.

•17 december Kerstavond 
Dit jaar georganiseerd door de tuinclub. Wij laten ons verrassen!

•21 januari Vader Epke Zondeland
De vader van Epke Zonderland vertelt over de turncarrière van zijn zoon.

•18 februari Jaarvergadering en Bingo
•17 maart Marianne Duinkerken of Albert Koopman

In 1981 stichtte herder Albert Koopman de kudde Drentse heideschapen 
op het Balloërveld en in 2001 voegde Marianne Duinkerken zich bij het 
bedrijf. Gezamenlijk vormen zij de ‘Herders van Balloo’. In opdracht van 
Staatsbosbeheer beheren de Herders van Balloo het Balloërveld. Het bedrijf 
richt zich verder op het fokken en de verkoop van Drentse heideschapen, de 
verkoop van lamsvlees, gesponnen wol, huiden en vachten en het organiseren 
van excursies met de schaapskudde op het Balloërveld.

•21 april Karl May en Geeske Miedema 
Theater: ‘Ik en mien breur’
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♦ Zaterdag 21 december 2019
KERSTCONCERT
m.m.v. Drenthina en D’Anner zangoelen

De succesvolle samenwerking tussen Drenthina en een koor wordt ook dit jaar 
weer voortgezet. Dit jaar een volledige Anner bezetting. Met dit gezamenlijke 
feestelijke kerstconcert van Drenthina en d’Anner Zangoelen wil “Ons Dorpshuis” 
u ook in 2019 in de sfeer brengen van warmte, respect en saamhorigheid. 

Een gevarieerd muzikaal en vocaal programma, waar natuurlijk ook bekende 
kerstnummers van over de hele wereld niet mogen ontbreken. Een sfeervolle 
start van de kersttijd.

De dirigenten Wim Stalman en Barend Schipper zullen er ongetwijfeld in slagen 
een geweldig programma neer te zetten.

Zing en geniet mee.

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 7,50

Vrienden € 2,50
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Gezellig kletsen met leeftijdsgenoten? Een luisterend oor nodig? Even een 
spelletje doen kan natuurlijk ook. Kom naar de Huiskamer (Plus) van Impuls. 

• Huiskamer Plus met lezing of presentatie over een interessant onderwerp 
elke 4de maandagochtend van de maand

• Huiskamer met Repair café (zie uitleg hieronder) elke 2de maandagochtend 
van de maand

Iedereen is welkom. Opgave is niet nodig. 

Heeft u vervoersproblemen? Neem gerust contact 
op met Martine Hopman, buurtwerker Impuls, tel.
nr. 06-13227483 of 
hopman@impuls-welzijn.nl.

2de en 4de 
maandagochtend

Van 09.30 uur tot 11.30 uur
Opgave niet nodig

Sociale Huiskamer plus

Huiskamer met Repair Café

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, de Repair Café’s.
In Annen blijven we hierin niet achter.

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst waar kapotte 
spullen worden gerepareerd. Want repareren is beter voor het milieu en de 
portemonnee. De reparaties worden uitgevoerd door (deskundige) vrijwilligers.

Onder leiding van één der medewerkers van Impuls, de welzijnsorganisatie van 
de gemeente Aa en Hunze, kunnen er eens per maand op een ochtend in 
een gemoedelijke sfeer, waarbij de koffie en de thee niet ontbreekt, kapotte 
spullen worden aangeboden. Getracht wordt om de meegenomen spullen een 
tweede leven te bezorgen.

Voor de actuele informatie omtrent de data en de tijden van deze 
bijeenkomsten wordt verwezen naar de brochure, de website en de nieuwsbrief 
van “Ons Dorpshuis” alsmede de nieuwsbrief van Commissie Dorpsbelangen die 
maandelijks uitkomt.
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♦ Zaterdag 11 januari 2020
33ste GRONINGER STUDENTEN
CABARET FESTIVAL

Vorig jaar riepen we jullie op (klein) kinderen en kennissen 
op deze bijzondere voorstelling te wijzen. We wilden graag 
extra stoelen bijzetten. Dat hebben we geweten. We waren 

uitverkocht. Als absolute winnaar kwam Henk Overdijk 
uit de Finale. Hij nam niet alleen de Juryprijs, maar ook 

de Persoonlijkheids- en de Publieksprijs mee naar 
huis. Melise Yazgili en Tijmen Dokter hebben ook 

overtuigend hun plek in de finale bemachtigd en 
daarna ook in Annen een geweldig optreden 

verzorgd. 

De deelnemers aan de 33e editie 
van dit geheel door studenten 

georganiseerde festival, proberen 
hun grappen nu nog uit voor de 

spiegel op hun studentenkamer of 
aan de bar in hun stamkroeg. Na een 

intensief traject waarin zij begeleid en 
gecoacht worden door ervaren mensen uit 

het vak, gaan de drie finalisten van de editie 
2019 op tournee door het hele land, te beginnen 

in Annen.

Geniet van het cabaret van de toekomst en laat u 
verrassen door de verscheidenheid aan optredens!

Vol = vol (zie ook: www.gscf.nl)

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 12,50

Vrienden € 2,50

Jochem Myjer en Theo Maassen zullen je vertellen dat er niets boven Groningen 
gaat! Het zijn slechts twee van de grote cabaretnamen, die aan het begin van 
hun carrière naar het noorden afreisden om huiswaarts te keren als winnaar van 
het Groninger Studenten Cabaret Festival. De rest is geschiedenis.
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Dikke Pluim voor Vrijwilligers!!
Wat zou “Ons Dorpshuis” zijn zonder deze “klus” mannen, die onder de super 
enthousiaste leiding van Klaas Behling schilderen, timmeren, zagen, repareren 
en ontwerpen en zo ons gebouw niet alleen mooier maken, maar ook geweldig 
onderhouden.
Dat scheelt ons heel veel gemeenschapsgeld, dat we nu kunnen besteden aan 
leuke zaken voor u als publiek! De dinsdagmiddag klus groep bestaat uit: 
• Lucas Lammers • Gerrit Bazuin • Hans Brands Buys • Ab Blaauw • Ep de Jonge

Verder hebben we ook nog hulp gekregen voor het samenstellen van het 
culturele programma en het organiseren van kaarten en onze koffie ochtenden. 
Maar ook diverse andere klussen worden met veel plezier 
uitgevoerd. We vinden het belangrijk dat ook u weet wie zij 
zijn, daarom volgen hier hun namen:
 • Henk Geerdink 
 • Jan & Truus Hoenderken 
 • Guus Smitshuysen 
 • Henk Klinkers 
 • Coba Lammers 
 • Janneke Schnuck

Het Bestuur.

Inloopspreekuur Impuls iedere tweede dinsdagochtend van de maand van 
10.00 – 12.00 uur in het dorpshuis voor al uw vragen over mantelzorg en de 
leefbaarheid in Annen. 

Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en Martine Hopman (buurtwerker) 
ontvangen u graag.

Inloopspreekuur Impuls

2de dinsdagochtend
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
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♦ Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2020
DONATEURSCONCERT D’ANNER ZANGOELEN
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart houdt het gemengd koor d’Anner Zangoelen 
weer hun jaarlijks donateursconcert in “Ons Dorpshuis”. 

Onder leiding van dirigent Barend Schipper en onder muzikale begeleiding 
van accordeonist Johan Kleine zal het koor u, in het jaarlijks donateursconcert, 
onthalen met bekende en iets minder bekende liedjes in het Nederlands, Engels 
of Duits. Zaterdag wordt de avond feestelijk omlijst door instrumentalist Wim 
Dekker, op wiens muziek gedanst kan en mag worden.

De zaal is open vanaf 19.15 uur. Graag ruim van te voren de kaarten te 
reserveren of af te halen in “Ons Dorpshuis” op donderdag 20 en 27 februari 
tussen 18.30 uur en 19.30 uur. 

Reserveren via 0592-273820 (Aly) of 0592-580580 (Ina). Ook kan men reserveren 
via e-mail: annerzangoelen@kpnmail.nl.

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.15 uur

Donateurs Zangoelen 
gratis

Niet-donateurs
€ 7,50



20
‾‾‾

ZAALVERHUUR EN RESERVERINGEN
Het dorpshuis bestaat uit zes zalen die naar behoefte geschakeld kunnen 
worden. Door de verschillende combinatiemogelijkheden is er altijd wel een zaal 
te vinden die  aansluit op uw behoefte.

Bovenstaande prijzen zijn per uur.

Wilt u een zaal reserveren? In principe kan iedereen in “Ons Dorpshuis” een zaal 
huren. Of dat nu voor een vereniging of voor een bedrijf is, het dorpshuis is er 
voor iedereen!

Helaas kunnen wij de zalen niet gratis ter beschikking stellen. Als stichting 
hebben we geen winstoogmerk, maar we maken natuurlijk wel kosten voor het 
beheer, onderhoud, de schoonmaak, energie etc.  

Tarief A
Verenigingen en stichtingen uit Annen en directe omgeving zonder betaalde 
krachten en winstoogmerk.

Tarief B
Voor Stichtingen, verenigingen en andere organisaties die werken met 
(gedeeltelijk) betaalde krachten hanteren wij  een iets hoger tarief. Dit geldt ook 
voor verenigingen en stichtingen zonder betaalde krachten buiten de direct 
omgeving van Annen.

Tarief C 
Voor instellingen of bedrijven met een winstoogmerk en overheden, wordt een 
tarief toegepast dat hoger ligt. Hiermee steunen deze instellingen de exploitatie 
van “Ons Dorpshuis”.

Voor reserveringen, bij voorkeur via onze website (www.dorpshuisannen.nl/zaal-
reserveren). Ook kunt u telefonisch (0592-271217) of per e-mail (reserveringen@
dorpshuisannen.nl) contact opnemen.
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♦ Zaterdag 21 maart 2020
WAARK
Bevings

Bevings van WAARK is een bijzondere voorstelling over het onderwerp dat alle 
Groningers bezighoudt: de gaswinning en de akelige gevolgen. Ach nee, niet 
weer over het gas, het gaat over de mensen die er op léven. Hoe voelt het 
om Groninger te zijn? Om de grond onder je voeten weg te voelen zakken, 
gegijzeld te worden door de zucht naar gas?

Met een requiem voor de slachtoffers geeft WAARK een stem aan de heftige, 
maar niet altijd zichtbare emoties van de bewoners. Om het uit te zingen, om te 
jammeren, te schelden, te lachen en daarbij de rug recht te houden. Want hier 
weg? Ik dacht het toch niet. Bewoners die je in wanhoop over de janboel, soms 
ook hoort huilen van het lachen. 

Bevings wordt geregisseerd door actrice, schrijfster en regisseur Annemarie 
Prins. Het stuk wordt gespeeld door acht acteurs/actrices waarvan er 
vier meespeelden in de allereerste WAARK voorstelling in 1974. De tekst is 
geschreven door acteur, schrijver en regisseur Gerardjan Rijnders (voormalig 
artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam) en in het Gronings vertaald door 
schrijver en regisseur Ben Smit uit Garnwerd. Muziek Jan Meiborg.

Kijk ook op: www.waark.nl/voorstellingen/bevings

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 10,00

Vrienden € 2,50
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INFORMATIE KAARTEN BESTELLEN
De voorstellingen die u in dit informatieboekje of op onze website ziet staan, 
zijn voor iedereen toegankelijk. Onze insteek is om ieder jaar een gevarieerd 
programma samen te stellen. We hopen dan ook dat er iets tussen zit, wat u 
leuk vindt. Vrienden van “Ons Dorpshuis” kunnen kaarten van voorstellingen, 
die georganiseerd zijn door “Ons Dorpshuis”, tegen een zeer gereduceerd tarief 
verkrijgen. 

Kaarten/entreebewijs bestellen
•U kunt de kaarten via de website bestellen. De betaling wordt gedaan op de 
dag van de voorstelling. U ontvangt dan een bevesigings e-mail.
•U komt de maandagavond voorafgaand aan de voorstelling naar “Ons 
Dorpshuis” tussen 19.00 en 19.30 uur. U kunt de kaarten daar verkrijgen. 

Hoe wijzen wij kaarten toe?
U kunt op elk moment kaarten reserveren voor alle door “Ons Dorpshuis” 
aangeboden voorstellingen, waarbij onze vrienden deze kaart tegen een zeer 
gereduceerd tarief kunnen kopen. Hierbij geldt dat we een toegangskaart 
toekennen op basis van binnenkomst van de ontvangen reservering. Het aantal 
beschikbare kaarten per voorstelling kan verschillen, dit naar aanleiding van de 
inrichting en opstelling van de zaal. Normaal gesproken kunnen wij maximaal 
140 kaarten uitgeven.

Betaling van kaarten?
De kaarten die op de maandagavond gekocht worden, dienen direct 
afgerekend te worden. Kaarten die via internet besteld worden dienen op de 
avond van de voorstelling betaald te worden. U kunt bij ons helaas niet pinnen.
 
Afzeggen, niet komen opdagen?
Natuurlijk kan het voorkomen dat er een dringende reden is waarom u de 
voorstelling niet kunt bezoeken. Geeft u dit graag zo snel mogelijk aan ons door. 
Als wij uw kaart alsnog aan een ander kunnen verkopen, krijgt u uw geld terug. 
Lukt dit niet, dan kunnen wij de kaart(en) niet restitueren. Indien u een kaart via 
onze site heeft besteld en niet op komt dagen, houden wij ons het recht voor, u 
de toegangsprijs alsnog in rekening te brengen.

Herinneringsmail
Wij bieden de mogelijkheid om toegevoegd te worden aan het bestand 
“herinneringsmail”. Deze groep krijgt ca. twee weken voor de voorstelling 
een bericht dat er een voorstelling plaats gaat vinden. Om toegevoegd te 
worden aan deze “herinneringsmail” kunt u dit kenbaar maken door “op de 
hoogte te blijven van nieuwtjes” op de website in te vullen. Dit staat onder het 
kopje “voorstellingen”. U kunt op elk moment kaarten reserveren voor alle, door 
“Ons Dorpshuis” aangeboden voorstellingen. 
Zie ook: https://www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen/
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♦ Zaterdag 4 april 2020
HARM EN ROELOF
“BERICHTEN OET’N AANDERE WERELD”
Hoe vaak hoor je niet zeggen:  “Dat is niet meer van deze tijd” alsof er door de 
tijd heel veel zaken veranderen. Maar is dat wel zo? Wat verandert er eigenlijk? 
De tijd zelf, of de manier waarop wij met zaken omgaan of er tegenaan 
kijken….

Relativeren, zaken weer op z’n pootjes zetten, of die pootjes juist subtiel 
ergens onder vandaan zagen, op een vriendelijke, maar onderhuids toch 
meedogenloze Drentse manier. Dat is typisch iets voor Harm en Roelof. 

Met mooie Drentse teksten die soms ontroeren, maar vaak enorm op de 
lachspieren werken,  zowel bij het publiek als bij de artiesten zelf, verzorgen 
Harm en Roelof een cabaretvoorstelling die in alle opzichten zo Drents is als men 
maar denken kan.

Een voorstelling die u als rechtgeaard liefhebber van Drentse kleinkunst zeker 
niet wilt missen, en die absoluut “van deze tijd” is.

Gao’w boeken!

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 10,00

Vrienden € 2,50
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KENNIS MAKEN MET KOERSBAL?

VOLKSDANSCLUB ANNEN

RECLAME IN DE SPORTHAL?

Wij spelen van september tot mei.

Één groep speelt op de dinsdagmorgen in “Ons Dorpshuis” en een 
groep komt samen in `t Holthuys op vrijdagmiddag.

We doen zeven spelletjes, tussen spel vier en vijf gaan we 
koffie drinken en wisselen we het nieuws van de week uit.

Erg gezellig allemaal, kom gerust vrijblijvend eens 
een kijkje nemen, wellicht is het wat voor u.

Groet bestuur Koersbalvereniging.
Voorzitter: Francien Bleeker,

Tel. 27 26 51, Paalslagen 38, Annen

Wilt u ook reclame maken in de sporthal én “Ons Dorpshuis”? Wij bieden een 
prachtige mogelijkheid op de TV-schermen. 

De schermen geven informatie over 
het programma van het dorpshuis, 
weersverwachting, nieuws, etc.

Lijkt het u ook een goed plan om volop 
in de belangstelling te komen? Neem 
dan voor meer informatie contact op via 
info@dorpshuisannen.nl of Klaas Behling.

Wie maken er al gebruik van: 
Breeland recreatie, Schildersbedrijf Reitsema, Klussenbedrijf van Bastelaar, 
Bouwbedrijf Boerema, Verloskundigen Bob&Lucia Simons, Installatiebedrijf Wim 
Boelens, Perdon Fysiotherapie, Daniels Smart Energy, DVC-IT, Installatiebedrijf 
Dijkema-Vrieling.

Volksdansclub Annen dansen op de donderdagmiddag van 13.45 tot 15.30 uur 
in “Ons Dorpshuis” op de 1ste en 3de donderdag van de maand. Zij doet dit van 
september tot en met april. Dit staat onder leiding van Lida Pol.

Lijkt het u ook leuk om mee te doen dan kunt voor informatie contact opnemen 
met Diny Hilbolling telefoon: 0592-272061.
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♦ Zaterdag 18 april 2020
VOORJAARSCONCERT MUZIEKVERENIGING 
DRENTHINA m.m.v. het Hunzekoor Spijkerboor
Het orkest bestaat uit ongeveer 25 muzikanten en staat onder leiding van 
dirigent Wim Stalman. Het enthousiasme dat Wim overbrengt op het orkest zal 
ongetwijfeld ook u raken. Natuurlijk zal ook het leerlingenorkest van zich laten 
horen.

Aan het voorjaarsconcert wordt medewerking verleend door het Hunzekoor. 
Dit is een gemengd projectkoor met een breed repertoire van alle tijden; 
van middeleeuws tot modern, van klassiek tot pop. Dirigent Inge Roeland is 
afgestudeerd in blokfluit en koordirectie en is gespecialiseerd in oude muziek.  

 Kortom, laat u verrassen door de veelzijdigheid aan muziekstukken die het 
orkest en het koor voor u hebben uitgezocht.

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 7,50

Vrienden € 2,50
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VRIEND WORDEN?
Ook u kunt vriend worden van “Ons Dorpshuis”!

Waarom?

♦ U krijgt korting op de voorstellingen

♦ U krijgt korting op andere voorstellingen, cursussen
   en workshops die in “Ons Dorpshuis” worden 
   georganiseerd
♦ U steunt de activiteiten van Ons Dorpshuis om de leefbaarheid 
   in ons dorp te bevorderen

Vul het formulier op de volgende bladzijde in en steun Ons Dorpshuis.

♦ De automatische incasso, contributie voor Vriend van “Ons Dorpshuis”,  voor seizoen 
2019-2020 wordt rond 26 november 2019 van uw rekening geincasseerd.

WAT GEBEURT ER NOG MEER?

Bijvoorbeeld op de Maandag:

Hieronder ziet u een overzicht van diverse activiteiten die regelmatig 
plaatsvinden.

• JeugdGezondheidsZorg • Bloedprikken • Klaverjassen • 
Koffieochtenden • Volksdansen • Yoga • d’Annerzangoelen 
• Sjoelen • Dansgroep The Bucket • Koersbal • Drenthina 
• Inloopspreekuur Impuls • Vrouwen van Nu • Advendo 
• Commissie Dorpsbelangen Annen • Vocaal Festival • 
Ondernemersvereniging Annen • EHBO • Stichting Welzijn 
• OBS de Eshoek • SV Annen • Hunzerunners • Woonborg • 
Handbalvereniging • Zonnebloem • Historische vereniging • 
Gemeente Aa & Hunze, div. afdelingen • Huisartsen Annen • ......

Voor meer info, volg onze website op www.dorpshuisannen.nl, het Oeleneis 
en Mededelingenblad van Commissie Dorpsbelangen Annen.

•  Yoga van 13:00 - 14:15 uur
 • vanaf 3 september iedere week
 • Henriëtte van der Zee
 • Tel: 0592 - 300 965 of info@asanayoga.nl
•  Dansgroep The Bucket van 19:00 - 21:30 uur
 • Amerikaanse dans 
 • vanaf 1 oktober ieder week; op afspraak
 • Truus de Jong
 • Tel: 0592 - 271 500 / www.thebucket.nl
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Stichting Ons Dorpshuis Annen 
Kruisakkers 36a 
9468 BJ Annen 

0592 271217 
Rabobank: NL82RABO0302914641 

www.dorpshuisannen.nl 

Inschrijving Vriend van “Ons Dorpshuis” en 
machtiging 

Ondergetekende:  

Naam 

Adres 

Postcode /Woonplaats 
 
Bankrekening  NL 

wordt Vriend van de stichting Ons Dorpshuis Annen 
o voor één persoon 
o voor twee personen 

en machtigt de Stichting het bedrag van € 7,50 / 15,- per jaar van het hierboven 
aangegeven bankrekening af te schrijven.  

Datum      Handtekening 
 
Als u graag geïnformeerd wilt worden over de activiteiten die er in “Ons Dorpshuis” plaats 
vinden, vul dan hieronder uw e-mailadres in. 
 
E-mailadres 

Dit formulier kunt u inleveren in de brievenbus van  
“Ons Dorpshuis” Annen, - Kruisakkers 36a - 9468 BJ Annen 

DE KLEINE LETTERTJES: 
Na de invulling en ondertekening van dit formulier wordt u als vriend van “Ons Dorpshuis” geregistreerd. U ontvangt geen 
verdere bevestiging. Jaarlijks wordt in het najaar het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen automatisch van het 
opgegeven banknummer afgeschreven. Het lidmaatschap geeft u recht op, het tegen een gereduceerd tarief bijwonen van 
een aantal door ons georganiseerde voorstellingen en activiteiten. Het lidmaatschap gaat u aan voor een minimale periode 
van twee jaar. Het lidmaatschap van de eerste persoon is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Bij een lidmaatschap van 
twee personen, kan de tweede kaart eventueel voor een introducé worden gebruikt. 

Verhuur en reserveren van zalen: 
 

Bestuur Stichting Ons Dorpshuis: 
reserveringen@dorpshuisannen.nl 

0592-272672, Klaas Behling (penningsmeester) 

Activiteitencommissie:  
activiteiten@dorpshuisannen.nl 

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
info@dorpshuisannen.nl 
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