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Prijs: Onschatbaar
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Beste Dorpsgenoten,
Na een jaar hard werken kunnen wij als bestuur tevreden terugkijken op het
afgelopen seizoen.
Met een geheel nieuw team voor zowel Ons Dorpshuis als de Sportsbar was het
toch spannend of we alle plannen konden verwezenlijken. Met trots mogen
we zeggen dat we een nieuw geluid hebben kunnen laten horen en dat een
goede sfeer en veel gezelligheid de boventoon voeren.
Dat is uiteraard mede gelukt dankzij u als bezoeker, waarvoor dank!
Zowel bij de culturele programma’s als bij de sportevenementen mochten wij
veel meer bezoekers begroeten dan gehoopt; we mogen dus concluderen dat
u de weg naar Sportsbar en Dorpshuis goed heeft kunnen vinden. Uiteraard
gaan we er alles aan doen om deze stijgende lijn in dit seizoen voort te zetten.
Programmeur Henk Geerdink heeft weer een mooi cultureel programma
samengesteld met bekende en minder bekende artiesten, die stuk voor stuk
zeer de moeite waard zijn.
Nieuw is de opening van het seizoen met een onvervalste Ladies Night, waar
mannen overigens ook zeer welkom zijn.
Hopelijk geniet u weer van ons mooie programmaboekje; lees het rustig door en
bestel vast kaarten voor de uitvoeringen die u interesseren. Met uiteraard mooie
aanbiedingen voor onze vrienden!
Via onze geheel vernieuwde website kunt u nog meer achtergronden
en nieuwsfeiten te weten komen. Bovendien kunt u kaarten voor diverse
voorstelling direct via onze website bestellen.
Ons Dorpshuis is er voor u, we nodigen u van harte uit hier gebruik van te maken!
Namens het bestuur,
Jos van der Sijde, voorzitter.
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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 rechts naar links):
Klaas Behling (penningmeester)
Gea Aling (PR-Faceboek)
Betsy Wijnholds (secretaris)
Jos van der Sijde (voorzitter)
Anneke Greving (organisatie)
André Niewijk (website/techniek)
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PROGRAMMA 2018/2019
♦ Vr. 7 september 2018

LADIES NIGHT			6

♦ Za. 13 oktober 2018

VALSE WICHTER

♦ Vr . 26 oktober 2018

KLEINTJE ANNERMARKT		

		

7
9

♦ Vr. 30 november 2018/
Za. 1 december 2018 TONEEL: ADVENDO		

13

♦ Za. 22 december 2018 KERSTCONCERT AU BAIN
				 MARIE I.S.M. DRENTHINA		

15

♦ Za. 12 januari 2019
				

32e GRONINGER STUDENTEN
CABARET FESTIVAL			

17

♦ Za. 9 februari 2019

FILM: WILDERNIS IN DRENTHE

19

♦ Vr. 8/Za. 9 maart 2019 DONATEURSCONCERT
				
ANNERZANGOELEN		

21

♦ Za. 23 maart 2019

MARTIJE MET BAND

23

♦ Za. 20 april 2019		

GERT SENNEMA MET BAND

25
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STICHTING ‘ONS DORPSHUIS’ ORGANISEERT:

~ LADIES NIGHT ~~

WANNEER: Vrijdag 7 september 2018
WAAR: ‘Ons Dorpshuis’ Annen
HOE LAAT: 18:00 tot 22:00
ENTREE: GRATIS
Met o.a:
Kleding
Sieraden
Make-Up
Parfums
Hapjes & Drankjes
en nog veel meer!

~ Mannen zijn ook welkom ~
6
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♦ Zaterdag 13 oktober 2018

VOCAAL KWARTET VALSE WICHTER
Valse Wichter is een vocaal vrouwenkwartet bestaande uit Ans Koster, Ria
Moorlag, Olga Schoonheim en Marlie Wabeke en staat sinds 1994 op de
planken. Het heeft zich ontwikkeld van een aanvankelijk louter klassiek zingende
groep tot een cabaretesk gezelschap sterke vrouwen die ondanks hun
moderne, onafhankelijke uitstraling op zoek blijven naar eeuwigdurende liefde,
misschien zelfs in de vorm van een man.
Het kwartet Valse Wichter beziet samen met het publiek de wereld en de
tijd van nu. Als een soort moderne heksen proberen de Wichter met kunsten vliegwerk het bestaan naar hun hand te zetten, wat leidt tot hilarische
en ontroerende momenten. Het is een zoektocht naar liefde, schoonheid,
overwinning, eigenwaarde en vooral plezier. Het viertal ontdekt dat breken
met het oude en kiezen voor iets nieuws het leven meer dan waard maakt.
Vanaf het perron de trein in, op weg naar de pure natuur, maar ook naar de
botoxkliniek en het café.
Liederen en liedjes vormen het voornaamste bestanddeel van de voorstelling.
Ze, willen niets liever dan u, het publiek, èn zichzelf een plezierige avond
bezorgen. Het wordt uiteindelijk een feest waaraan iedereen mee zal doen.

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 7,50
Vrienden € 2,50
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Stem op “Ons Dorpshuis” om samen
doelen te bereiken!
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het
verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas
Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen.
De bank stelt € 150.000 (inclusief btw en
schenkingsrecht) beschikbaar! Natuurlijk doen ook wij
mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Stemmen
Van dinsdag 4 t/m woensdag 19 september 2018
mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe
drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke
stem is geld waard! De waarde van een stem wordt
bepaald door het totaal beschikbare bedrag van
€150.000 (inclusief btw en schenkingsrecht) te delen
door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen
het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het
bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle dorpsbewoners!
Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de
aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te
vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken
voor het nieuw in te richten terras.
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden
stemmen geven aan ons tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas
Campagne op www.rabobank.nl/assen-nd.
Alvast bedankt voor jouw steun!
Bestuur Stichting Ons Dorpshuis
Jos van der Sijde, Klaas Behling, Betsy Wijnholds,
Anneke Greving, Gea Aling en André Niewijk
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♦ Vrijdag 26 oktober 2018

KLEINTJE ANNERMARKT

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

Aanvang 19.00 uur
Leden Hist. ver. gratis
Niet-leden € 2,50
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De Sportsbar: niet meer weg te denken!
Beste mensen,
We zijn nu een jaar bezig om de Sportsbar tot een gezellig trefpunt te maken.
Met trots durven wij te zeggen dat dit meer dan gelukt is!
U weet massaal de weg naar onze gloednieuwe bar te vinden en daar zijn wij
heel erg blij mee.
Eerlijk gezegd is het heel hard werken; we zijn gelukkig met drie man en de
dames helpen waar ze kunnen en genieten ook met volle teugen van de
gezelligheid die u komt brengen.
We zijn dan ook vast van plan om op de ingeslagen weg door te gaan en
hopen u nog heel vaak te ontmoeten.
Aarzelt u niet uw wensen kenbaar te maken; wij staan open
voor frisse ideeën om ons aanbod zo divers
mogelijk te maken.
Wat is het toch heerlijk werken met de mensen
uit Annen en omstreken; omdat we elkaar
allemaal zo goed kennen is er heel veel mogelijk.
Wij hebben maar één wens voor het nieuwe
seizoen: Proost!
Erik, Henk en Gerard.
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Weet jij wat je moet doen?

als er iemand jouw hulp nodig heeft?
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
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KAARTEN / SJOELEN
Beste allemaal,
Ook in het nieuwe seizoen (2018-2019) organiseert “Ons Dorpshuis” Annen weer
een aantal kaart- en sjoel avonden op de zaterdagavond.
Vorig seizoen werden deze avonden goed bezocht, hoewel het sjoelen iets
lastiger op gang kwam, werden hier later in het seizoen ook deelnemers gespot.
Dit jaar zijn alle vertrouwde deelnemers weer van harte welkom op deze
avonden, zowel de sjoelers als de kaarters.
Ook nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom.
Er zijn dit seizoen weer lekkere vleesprijzen te winnen dus komt allen.
De organisatie van deze avonden is ook dit seizoen weer in handen van onze
vertrouwde vrijwilligers Coba Lammers en Janneke Schnuck.
Het zou leuk zijn als we nog meer deelnemers hebben dan voorgaand jaar.
Een sportief avondje kaarten/sjoelen in “Ons Dorpshuis”, is reuze gezellig.
Overtuig uzelf en kom een keertje langs.
De kaart- en sjoelavonden zijn op:
• 22 september
2018
• 20 oktober		
2018
• 24 november
2018
• 26 januari		
2019
• 23 februari		
2019
• 30 maart		
2019
Aanvang is 19.30 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur
Kosten deelname € 2,50

Sjoelen om de 2 weken op vrijdagmiddag!
Wij zijn dan aan het sjoelen van 14.00 uur tot 16.30 uur.
We zijn op zoek naar mensen die dan gezellig ook mee willen doen.
Het einde van het seizoen sluiten we altijd gezamenlijk af met een
hapje en een drankje in “Ons Dorpshuis”.
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met mevrouw K. Bos telefoon 0592-421406.
We hopen u binnenkort te mogen ontmoeten.
12
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Aanvang 20.00 uur
Entree donateurs is gratis
Niet-donateurs € 7,50
Zaal open 19.00 uur

♦ Vrijdag 30 november en zaterdag 1december

ADVENDO

Onrust in het rusthuis
Advendo staat voor een heerlijke toneelavond met veel hilarische situaties.
Op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2018, speelt Toneelvereniging
ADVENDO het blijspel “ Onrust in het rusthuis” , geschreven door Henk Roede.
Een week geleden is een nieuw bejaardentehuis geopend. Alles loopt nog niet
op rolletjes, gelukkig zijn er dan ook nog maar drie bewoners aanwezig.
Onder andere Olle Alle, die zijn kapitale boerderij heeft verkocht voordat hij
het tehuis in ging en Driekus, een oude arme landarbeider, die nu een veel
comfortabeler leven mag leiden dan voorheen en tot slot Miep, die altijd zo
vitaal was, tot twee weken voor de opening van het tehuis, waardoor ze met
spoed ook een plekje heeft gekregen en zich nu heerlijk in de watten laat
leggen.
Deze drie bewoners kunnen rekenen op de constante zorg van de directrice,
zuster Theodoramiena en klusjesman Tammo.
Het team is nog niet compleet, want er wordt nog druk gezocht naar een
goede kok.
Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur ( zaal geopend v.a. 19.00 uur).
De entree voor donateurs is gratis en voor niet-donateurs is €7,50. Donateurs
kunnen op maandag 26 november de kaarten vanaf 19.00 uur afhalen in de
“Sportsbar” van “Ons Dorpshuis”.
Het verhaal en de reputatie van de spelers van Advendo staan dus garant voor
een gezellig avondje uit!
13
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VROUWEN VAN NU
afdeling Annen 85 jaar

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
Op zaterdag 27 oktober 2018 vieren wij ons 85 jarig jubileum.
Onze afdelingsavonden worden in het algemeen gehouden op de derde
dinsdag van de maand. U bent hiervoor van harte welkom in Ons Dorpshuis.
In ons programma kunt u lezen op welke avonden de afdelingsavonden zijn.
De avonden beginnen om 19.45, de zaal is open vanaf 19.00 uur.
•18 september Hamelhuys (goede doelenavond)

Hamelhuys is een Inloophuis voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten, in
Groningen opgezet door Josje Hamel. Hamelhuys biedt zorg en begeleiding.
Daarnaast is er een ruim aanbod aan diverse sportieve, creatieve en
ontspannende activiteiten.

•27 oktober
Jubileumfeest
•20 november Eendagsbestuur
•18 december Kerstavond

Avond met liedjes van Bertha Jager uit Hooghalen.

•15 januari

Scheepstra kabinet

•19 februari
•19 maart

Jaarvergadering / Brandweer
Roelof Keen

•16 april

Schotse avond

Het Scheepstra Kabinet is gevestigd in de Oude Scheepstraschool in Roden.
Het kabinet is ingericht als een klaslokaal uit de dertiger jaren met de oude
schoolplaten, de bankjes, het schoolbord, een lessenaar en uiteraard de bekende
leesplank. Hindericus Scheepstra was schrijver en onderwijzer. Hij schreef onder
meer de boekjes over Ot en Sien.

Gehandicaptensport en Hoes van Toal
Roelof Keen heeft een carrrière opgebouwd als topsporter en vertelt voer zijn
handicap en de sport. Samen met zijn vrouw zet hij zich in voor de Fajikunda
Stichting in Gambia, een stichting die zich inzet voor een beter leven voor
gehandicapten. Ook schrijft Roelof gedichten en verhalen in het Drents en is
betrokken bij het Hoes van de Toal.
Carieke Pol vertelt over het ontstaan van de dans- highland, Ceilidh en Scottisch
Country Dancing. Carieke is al sinds 1982 actief bezig met Schotse dans. Ze deed
de professionele dans examens aan de Scottisch Dance Teacher’s Aliance en
is de hoogstopgeleide Hihgland docent van het continent. Ook de kleding (kilt)
komt uitgebreid aan bod. Naast dansen zingt Carieke ook prachtige Schotse
liedjes.

Wij hopen dat u eens een keer bij ons komt kijken en het zo leuk zult vinden dat
u besluit om lid te worden.
Anneke Greving
Voorzitter Vrouwen van Nu Afd. ANNEN
14
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♦ Zaterdag 22 december 2018

KERSTCONCERT

m.m.v. Drenthina en Au Bain Marie
Na het succes van het kerstconcert, orkest in samenwerking met koor, wil
het dorpshuis ook in 2018 u in de sfeer brengen van warmte, respect en
saamhorigheid. Bekende, nieuwe, gedragen maar ook lichte nummers staan
garant voor een geweldige start van de kersttijd.
De twaalf zangeressen van Au bain Marie brengen mooie luisterliedjes,
komische kleinkunstliedjes en swingende wereldhits. Veel arrangementen zijn
van de hand van dirigent/arrangeur Akke Feenstra. Sommige a capella, andere
met begeleiding van pianiste Anke Piersma.
Au bain Marie wint op 4 november 2017 de eerste prijs in de 1e klasse
middelgrote koren van het Balk TOPfestival in De Doelen in Rotterdam.
De jury: ‘Au bain Marie klinkt niet alleen heel mooi samen, maar is ook erg goed
in het vertellen van het verhaal. Jullie zijn de verrassing van de dag, authentiek
en boeien van het begin tot het eind. Au bain Marie is grappig maar weet ook
te raken.’ Daarnaast prijst de jury de originele repertoirekeuze.
Het concert in Annen is de voorbereiding op het eigen Kerstconcert van Au
bain Marie, te Assen. Dirigent Akke Feenstra uit Zuidlaren zal er ongetwijfeld,
met de inmiddels nieuw aangetreden dirigent van Drenthina, in slagen een
gevarieerd programma samen te stellen.

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 7,50
Vrienden € 2,50
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KOFFIEOCHTEND PLUS
Koffieochtend Plus met lezing of presentatie over een interessant onderwerp
elke 4de maandagochtend van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur in “Ons
Dorpshuis”
Iedereen is welkom. Opgave is niet nodig.
Heeft u vervoersproblemen? Neem gerust
contact op met Martine Hopman, buurtwerker
4de maandagochtend
Impuls, tel.nr. 06-13227483 of
hopman@impuls-welzijn.nl.
Van 09.30 uur tot 11.30 uur

Opgave niet nodig

Inloopspreekuur Impuls
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.

2de dinsdagochtend
Van 10.00 uur tot 12.00 uur

16
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♦ Zaterdag 12 januari 2019

32ste GRONINGER STUDENTEN
CABARET FESTIVAL
Wie herinnert zich de topvoorstelling van vorig jaar nog?
Een geweldige interactie met ons jeugdig publiek. Gaat het
ons lukken om ook dit jaar weer vele jongeren naar “Ons
Dorpshuis” te krijgen? We roepen al onze vaste bezoekers
op om jullie (klein)kinderen eens warm te maken voor
een geweldige cabaret-avond in eigen huis. We
zetten graag een paar stoelen extra bij.
De volgende 6 cabaretiers-in spe,
Henk
Overdijk, Nik Goedemans, Melise Yazgili,
Anouk Kragtwijk, Tijmen Dokter en Jeffrey
Kleine Koerkamp zullen in november,
in de Stadsschouwburg Groningen,
uitmaken wie er in de finale komt
en de publieksprijs, juryprijs van
het 32-ste Cabaret Festival in
ontvangst mag nemen. De
drie finalisten zullen daarna
in een professioneel opgezette
tour eerst Annen aandoen om zich
aan het grote Nederlandse publiek te
gaan presenteren.
Laat u, en uw huisgenoten wederom
verrassen door het aanstormend cabarettalent
van Nederland. Vol = vol

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 12,50
Vrienden € 2,50
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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 • Ap Blaauw • Ep de Jong
Verder hebben we ook nog hulp gekregen voor het samenstellen van het
culturele programma en het organiseren van kaarten & sjoelen 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
De PR van het afgelopen half jaar werd verzorgd
door Lianne Greving. Haar taken zijn voor de
komende jaren overgenomen door Gea Aling.
Het Bestuur.

KOFFIEOCHTEND”Ons Dorpshuis”
Evenals afgelopen seizoen, starten we weer met de koffieochtenden in
“Ons Dorpshuis”.
Deze zijn op de tweede maandag van de maand. De
eerstvolgende is op 10 september van 09.30 tot ca. 11.30 uur.
Je bent van harte welkom om gezellig van een kopje
koffie of thee te genieten en een praatje te
maken met de andere aanwezigen.
We vragen een kleine bijdrage voor de koffie
en thee.
Voor informatie of vervoersproblemen kun je
contact opnemen met Jan Hoenderken
tel.: 0592-272621
e-mail: activiteiten@dorpshuisannen.nl
18
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2de maandagochtend
Van 09.30 uur tot 11.30 uur
Opgave niet nodig

♦ Zaterdag 9 februari 2019

FILM:
WILDERNIS IN
DRENTHE

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 5,00
Vrienden € 2,50

WILDERNIS IN DRENTHE laat zien dat wildernisbeleving in Drenthe zeker tot de
mogelijkheid behoort. De film illustreert op niet misverstaande manier dat de
provincie een schat aan natuurschoon heeft waarin door vele soorten dieren,
planten en insecten uitbundig wordt geleefd. Het Hart van Drenthe en het
Nationaal Park Drents-Friese Wold geven geheimen prijs zoals dat nooit eerder
werd gedaan. Henk en Janetta weten de gebieden te benaderen op een
manier zoals elk mens van de natuur zou willen genieten. Hun eindeloze geduld
laat de film als één groot avontuur aan de kijker voorbijgaan. Dat ze zelf het
maken ook als een avontuur hebben ondergaan is aan de film af te lezen.
Als kijker zit je vanaf het begin op het puntje van de stoel. Het item van de
boommarter, die eigenlijk als een rode draad door de film loopt, toont beelden
zoals dat nog nooit in een Nederlandse natuurfilm te zien was.
Voor het voltooien van Wildernis waren Henk en Janetta bijna drie jaar
onderweg in de natuur van het Hart van Drenthe en het Nationaal Park DrentsFriese Wold. Niets werd aan het toeval overgelaten. Hun gedrevenheid dreef
de filmmakers van vroeg in de ochtend tot laat in de avond van locatie naar
locatie en vergde fysiek vaak het uiterste. De passie waarmee de natuurfilm
werd gemaakt is terug te vinden in elk shot dat voorbij komt. In de film is
de natuur zichzelf en de makers van de film waren de passanten zoals de
toeschouwer dat eveneens ervaart.
19
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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
Verengingen 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/zaalreserveren). Ook kunt u telefonisch (0592-271217) of per e-mail (reserveringen@
dorpshuisannen.nl) contact opnemen.
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Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.15 uur
Donateurs Zangoelen
gratis
Niet-donateurs
€ 7,50

♦ Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019

DONATEURSCONCERT
ANNERZANGOELEN

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019 houdt het gemengd koor d’Anner
Zangoelen weer hun jaarlijks donateursconcert in “Ons Dorpshuis” in Annen.
Het belooft weer een gezellige avond te worden met veelal bekende Engelse,
Duitse en Nederlandse liedjes. Dit alles staat onder leiding van dirigent Barend
Schipper en met de muzikale begeleiding van accordeonist Johan Kleine.
Zaterdag wordt de avond feestelijk afgesloten door instrumentalist Wim Dekker,
op wiens muziek gedanst kan en mag worden.
De zaal wordt om 19.15 uur geopend, het concert begint om 20.00 uur. Voor de
goede verloop wordt men verzocht voortijds kaarten te halen. Voor donateurs
van de Annerzangoelen zijn deze gratis, niet-donateurs betalen €7,50.
De kaarten zijn te halen in “Ons Dorpshuis” van Annen op de donderdagen 21
en 28 februari tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Of te reserveren via 0592-273820
(Aly) of 0592-580580 (Ina).
Ook kan men reserveren via e-mail: annerzangoelen@kpnmail.nl.
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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 bestellen

•U kunt de kaarten via de website bestellen. De betaling wordt gedaan op de
dag van de voorstelling.
•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 23 maart 2019

MARTIJE MET BAND

Aanvang 20.00 uur
Prijs € 7,50
Vrienden € 2,50

Als kind was ze gek op de blues van Cuby & The Blizzards. Later tijdens haar
zangstudie aan het conservatorium van Groningen ontstond de liefde voor
vocale jazz. De liefde voor het Drents was daarbij altijd aanwezig.
Martijje is geboren en opgegroeid in Grolloo. Het Drents is haar vertrouwd en
in die taal heeft ze ook haar muzikale weg gevonden. In 2009 verraste ze met
een eigentijds en jazzy geluid op haar debuut-cd ‘Drezz’. Haar laatste album
‘Evenwicht’ vormt een swingende balans tussen jazz, pop, samba en het
Drents. De rode draad van dit album is verlangen. Het gaat over het vinden
van evenwicht tussen – soms tegenstrijdige – verlangens in het leven. Daarmee
wordt ook haar eigen bestaan weerspiegelt als ambitieuze dertiger en moeder
van jonge kinderen.
Martijje schrijft en componeert veel eigen songs. Inspiratiebronnen voor Martijje
zijn zangeressen als Eva Cassidy en Karen Carpenter. Voor de ritmes zijn dat
pioniers als Weather Report en Sergio Mendes.
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RECLAME IN DE SPORTHAL?
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, De Beste Voeten, Verloskundigen Bob&Lucia Simons,
Installatiebedrijf Wim Boelens, Perdon Fysiotherapie, Yarden Boersma, Daniels
Smart Energy, DVC-IT, Installatiebedrijf Dijkema-Vrieling.

VOLKSDANSCLUB ANNEN
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 Margje Blaauw.
Lijkt het u ook leuk om mee te doen dan kunt voor informatie contact opnemen
met Diny Hilbolling telefoon: 0592-272061.

KENNIS MAKEN MET KOERSBAL?
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. 271940, Paalslagen 38
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♦ Zaterdag 20 april 2019

GERT SENNEMA
met Westkantstad

Hadden we vorig jaar geen topavond met Jan Henk de Groot? Zijn innemende
verhalen omlijst met muziek. Je kunt artiesten niet met elkaar vergelijken maar
Gert Sennema beloofd ook garant te staan voor een succes. De muziek van
Gert Sennema ontstaat uit een nauwe verbinding met zijn directe omgeving.
In de streektaal (Westerkwartiers-Gronings) worden verhalen muzikaal
omlijst met gitaar. Zowel solo als met band (Westkantstad) put Sennema uit
hedendaagse volksmuziek, zoals folk, blues en country, die het midden houdt
tussen poëtisch en plat.
Op zaterdag 28 februari 2018 is de langverwachte nieuwe CD van Gert
Sennema en Westkantstad ten doop gehouden. Onder de bezielende en
vakkundige leiding van producent Joop van der Linden is een album tot stand
gebracht waarin de eigenzinnige teksten in het Westerkwartiers voorzien zijn van
een rijk muzikaal palet. Alle composities en teksten zijn van Gert Sennema, die
zich liet inspireren door zijn directe omgeving in relatie tot de wereld. De muziek
is gekleurd door de invloeden binnen de band; blues, rock, country en folk
wisselen elkaar af in deze productie. Enkele tracks zijn al te horen geweest in het
radioprogramma van Henk Scholte “Twij deuntjes veur ain cent”. De reacties zijn
lovend. Onze interesse is gewekt.

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 hebt voorrang bij de kaartverkoop
♦ 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.

WAT GEBEURT ER NOG MEER?
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.

Bijvoorbeeld op de Maandag:
• 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
• vanaf 1 oktober ieder week
• Truus de Jong
• Tel: 0592 - 271 500
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INSCHRIJVING EN MACHTIGING:
VRIEND VAN “ONS DORPSHUIS”
Ondergetekende:
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
IBAN Bank Rekeningnummer: NL
Kruis hieronder aan hoe u Vriend wilt worden:

□

wordt ‘vriend’ van de Stichting Ons Dorpshuis Annen en machtig de
Stichting het bedrag van € 15 per jaar (voor twee personen) van het hierboven
aangegeven rekeningnummer af te schrijven.

□

wordt ‘vriend’ van de stichting Ons Dorpshuis Annen en machtig de
Stichting het bedrag van € 7,50 per jaar (voor één persoon) van het hierboven
aangegeven rekeningnummer af te schrijven.
Datum:
Handtekening:

Dit formulier graag deponeren in de brievenbus van “Ons Dorpshuis”,
Kruisakkers 36 (bus zit links aan de muur bij de ingang van Ons Dorpshuis).
Na de invulling en ondertekening van dit formulier wordt u als vriend van Ons
Dorpshuis geregistreerd. U ontvangt geen bevestiging van de inschrijving.
Jaarlijks wordt in het najaar het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen
automatisch van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven.
Het lidmaatschap gaat u aan voor een periode van minimaal 2 jaar.
Als u graag geïnformeerd wilt worden over de activiteiten die er in Ons
Dorpshuis plaatsvinden dan graag uw e-mail adres hieronder invullen.
E-mail adres:
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Ontwerp: Enrico Hanenbergh - 2017. Samenstelling programma: Henk Geerdink . Realisatie: André Niewijk - 2018

www.dorpshuisannen.nl

