Activiteitenoverzicht 2019 – 2020

Beste lezer!

Voor u ligt het programmaboekje van seizoen 2019-2020. Het is alweer de
achtste editie sinds de herstart van Dorpscentrum ’t Anker!
We hebben geprobeerd leuke activiteiten, optredens, cursussen en
workshops voor u te regelen. We hopen van harte dat dát gelukt is en dat er
wat leuks voor u bij zit.
Naast informatie over activiteiten kunt u ook zien welke groepen er in
‘t Anker hun thuishaven hebben. Deze groepen verwelkomen graag nieuwe
deelnemers. Kijkt u het lijstje eens door en ga eens vrijblijvend een avond
meedraaien.
Aanmelden voor cursussen en optredens kan via het opgaveformulier in het
midden van dit boekje. De ingevulde formulieren kunnen in de ronde bak in ‘t
Anker ingeleverd worden.
Digitaal aanmelden gebeurt steeds vaker en kan via
ankeraanmeldingen@gmail.com. Vermeldt u dan naast de gewenste
cursussen/optredens ook graag uw adresgegevens en/of telefoonnummer.
Een week voordat de workshop plaatsvindt, krijgt u via email een herinnering.
Tegelijk met het rondbrengen van dit programmaboekje door onze trouwe
vrijwilligers is deze ook digitaal beschikbaar via de website
(www.ankerhollandscheveld.nl/cursussen), zodat iedereen op hetzelfde
moment over het cursusaanbod kan beschikken.
We wensen u veel plezier bij het doorkijken van dit boekje en wij
verwelkomen u graag bij onze activiteiten!
Op onze website, facebooksite van ‘t Anker, in het dorpsblad Pr8veld en op
de website PuurHollandscheveld.nl wordt aandacht besteed aan onze
activiteiten. Houdt ze in de gaten!

De Evenementencommissie van ‘t Anker.
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Bij de cursusprijs is een kopje koffie / thee inbegrepen, tenzij
anders staat vermeld.
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1. PC Cursus Klik & Tik
Cursusdag / avond

Dinsdagmorgen

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

9.30 -11.30 uur

Cursusleider

Bibliotheek Hoogeveen

Aantal Lessen

5

Prijs

Gratis (Excl. kopje koffie en/of thee)

Maximaal aantal aanmeldingen

8 personen

Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Iets kopen, een
treinreis plannen, skypen, mailen en bankzaken, u kunt het allemaal doen via
internet. Maar niet iedereen weet hoe. Als u (bijna) nooit met een computer
hebt gewerkt, dan is de cursus Klik & Tik iets voor u!
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2. Help, ik heb een iPad / Werken met een Tablet
Cursusdag / avond

Maandagmiddag

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

14.00 -16.00 uur

Cursusleider

Seniorweb Hoogeveen

Aantal Lessen

6

Prijs

€ 72,00 (incl. cursusboek)

Minimaal aantal aanmeldingen

3 personen

Steeds meer senioren schaffen in plaats van een pc of laptop een tablet aan.
Het werken hiermee is in de praktijk vrij eenvoudig, maar u moet toch wel de
weg weten te vinden. In een zestal bijeenkomsten verkennen en oefenen we
de werking van de iPad. Ook wordt ingegaan op surfen op internet en het
versturen en ontvangen van e-mail. Veel tijd wordt besteed aan het praktisch
oefenen.

Het is belangrijk dat u bij aanmelding vermeldt of het om een iPad, Samsung
tablet of Windowstablet gaat, want voor elke tablet is een afzonderlijke
cursus.

Een greep uit de onderwerpen:
-

Bediening van de tablet
Verbinding maken met wifi en mobiele datanetwerk
Internetten en e-mailen
Apps voor allerlei toepassingen gebruiken
Apps downloaden en installeren
Foto’s, video en muziek
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3. Wat kunt u met een Smartphone?
Cursusdag / avond

Maandagmiddag

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

14.00 -16.00 uur

Cursusleider

Seniorweb Hoogeveen

Aantal Lessen

3

Prijs

€ 50,00 (incl. cursusboek)

Minimaal aantal aanmeldingen

3 personen per type smartphone

Deze cursus is eigenlijk een vervolg op de Tablet/ iPad cursus. In deze
cursus worden de specifieke smartphonevaardigheden behandeld zoals:
bellen, WhatsApp, sms’en, contactpersonen invoeren, apps downloaden en
installeren, fotograferen met de smartphone en algemene opties en
instellingen.
Indien u ook de tabletcursus wilt volgen, hoeft u geen boek voor deze cursus
aan te schaffen.
Uiteraard zal de exacte keuze voor de onderwerpen worden gemaakt in
overleg met de cursisten.
Bij uw aanmelding graag vermelden of het om een Android Smartphone of
iPhone gaat.
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4. MS-Office Word
Cursusdag / avond

Maandagmiddag

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

14.00 – 16.00 uur

Cursusleider

Seniorweb Hoogeveen

Aantal Lessen

10

Prijs

€ 92,00 (incl. cursusboek)

Minimaal aantal aanmeldingen

3 personen

Het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word is een zeer populair en
gebruiksvriendelijk programma voor het werken met allerlei teksten. Met
behulp van het Basisboek Word 2013 en 2016 leert u zowel de
basisbeginselen van het programma, als enkele geavanceerde functies. Door
de stap-voor-stap instructies leert u in uw eigen tempo werken met Word.
Let op: U moet zelf beschikken over het programma Word 2013 of 2016 om
met dit boek te kunnen werken. Het maakt daarbij niet uit of het om een dvd
met Word of het programma uit het online Office 365 pakket gaat.
Een greep uit de onderwerpen:
- tekst typen, bewerken en opmaken
- afbeeldingen invoegen en tabellen maken
- opmaakstijlen en thema's
- kolommen, secties en regelafstand
- kop- en voetteksten, bijschriften,
- brieven, enveloppen, adresetiketten en samenvoegdocumenten
- sjablonen en formulieren
- tekstverwerking automatiseren en redigeren
- samenwerken met Excel
- inhoudsopgave, index, voetnoten, eindnoten en bronvermelding
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5. MS-Office Excel
Cursusdag / avond

Maandagmiddag

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

14.00 – 16.00 uur

Cursusleider

Seniorweb Hoogeveen

Aantal Lessen

10

Prijs

€ 92,00 (incl. cursusboek)

Minimaal aantal aanmeldingen

3 personen

Het werken met het Officeprogramma Excel behoort tegenwoordig tot de
standaard vaardigheden van computergebruikers.
Excel is een krachtig instrument dat u niet alleen voor berekeningen, maar
ook voor allerlei andere taken kunt inzetten.
In deze cursus wordt u geleerd op een professionele manier het programma
Excel te gebruiken.
U leert hoe u Excel kunt instellen en aanpassen aan uw persoonlijke
behoeften. Verder leert u om te gaan met cellen en formules.
Van reeksen cijfers leert u grafieken te maken. Excel kan samenwerken met
Word, waarbij u bv. de adressenlijst in Excel opslaat. U hebt dan uitgebreide
mogelijkheden om de lijst te sorteren en te filteren.
Een greep uit de onderwerpen:
• invoeren van getallen en formules
• cellen opmaken, grafieken tekenen
• begrotingen en budgetten opzetten
• adreslijsten maken, sorteren en filteren
• een kasboek maken
• rekenen met datums en tijden
• draaitabellen en mailings
Niet alle onderwerpen zijn even belangrijk en er wordt een keuze gemaakt in
overleg met de cursisten.
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6. Fotobewerking met PixIr
Cursusdag / avond

Maandagmiddag

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

14.00 – 16.00 uur

Cursusleider

Seniorweb Hoogeveen

Aantal Lessen

10

Prijs

€ 92,00 (incl. cursusboek)

Minimaal aantal aanmeldingen

3 personen

Bewerk nu uw favoriete foto’s tot het best mogelijke eindresultaat met het
gebruiksvriendelijke, gratis online fotoprogramma Pixlr en ontdek de vele
mogelijkheden van deze professionele toepassing. Foto’s verkleinen,
vergroten en uitsnijden, verbeteren en retoucheren, werken met selecties en
lagen, effecten en filters gebruiken, collages en kaarten maken en nog veel
meer. Het wordt allemaal besproken in deze gebruiksvriendelijke uitgave met
stap-voor-stapinstructies volgens de bekende Visual Steps-methode. Aan de
hand van oefenvoorbeelden leert u alle vaardigheden om later succesvol aan
de slag te gaan met uw eigen foto’s.
En uiteraard ontbreekt ook het overzetten van de foto’s van een smartphone,
tablet of digitale camera naar de pc niet, evenals het plaatsen van foto’s in
mappen en albums om de vele foto’s overzichtelijk in te delen op uw
computer.
Een greep uit de onderwerpen:
- foto’s overzetten van smartphone, tablet of digitale camera
- scannen
- verkleinen, vergroten en uitsnijden
- recht zetten, roteren en perspectief aanpassen
- verbeteren en retoucheren
- werken met selecties en lagen
- effecten en filters gebruiken
- collages en kaarten maken
- foto’s beheren in mappen en albums

11

Activiteitenoverzicht 2019 - 2020

7. PC Beveiligen met Windows 10
Cursusdag / avond

Maandagmiddag

Cursusdatum

Wordt later bekend gemaakt

Tijdstip

14.00 – 16.00 uur

Cursusleider

Seniorweb Hoogeveen

Aantal Lessen

5

Prijs

€ 63,00 (incl. cursusboek)

Minimaal aantal aanmeldingen

3 personen

Is uw computer veilig voor internetbankieren en online winkelen? U moet er
toch niet aan denken dat uw persoonlijke gegevens op straat liggen of uw
bankrekening wordt geplunderd! Beveiliging van de computer en privacy
bewaren bij het surfen op internet is erg belangrijk. Maar welke maatregelen
moeten er genomen worden om veilig gebruik te maken van internet zonder
virussen op de pc te krijgen? Wat kunt u doen om te voorkomen dat
cybercriminelen er met persoonlijke gegevens vandoor gaan? In dit
gebruiksvriendelijke boek wordt stap voor stap besproken hoe u de computer
beveiligt tegen virussen en spyware. Aan de orde komt welke maatregelen er
moeten worden genomen in internetbrowsers, een emailprogramma en voor
de gehele pc. Daarnaast is het maken van een back-up uiterst belangrijk. Met
deze reservekopie raken bij een computercrash geen waardevolle,
persoonlijke bestanden en foto’s kwijt. Onderhoud is het laatste onderwerp in
deze stap. De computer wordt opgeschoond door programma’s en onnodige
bestanden te verwijderen en de harde schijf te controleren om de pc
efficiënter te laten werken.
Kortom een zeer complete cursus die onmisbaar is voor iedere
computergebruiker die gesteld is op een goede beveiliging, privacy en een
goed werkende computer!
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8. Tai Ji Dao
Cursusdag / avond

Woensdagmorgen

Cursusdatum

2-10, 9-10, 23-10, 30-10, 13-11, 20-11, 4-12, 11-12- 2019

Tijdstip

9.30 – 10.30 uur

Cursusleider

Marloes Kreeft (Ontspannig, Stuifzand)

Aantal Lessen

8

Prijs

€ 52,00

Minimaal aantal aanmeldingen

5 personen

De meeste mensen zorgen beter voor hun auto dan voor hun eigen lichaam.
Zou het niet heerlijk zijn om ook aan het onderhoud van uw eigen lichaam te
werken? Tai Ji Dao biedt u daar, hoe oud u ook bent, goede mogelijkheden
in. De gezondheidsbewegingen die worden beoefend zijn zacht en fijn. U kunt
het zien als een soort dansen, maar dan heel langzaam. Niet alleen uw
lichaam maar ook uw geest en gevoelsleven worden altijd mee in beweging
gebracht zodat u “sterker” wordt vanuit uw eigen totaliteit. Men ervaart o.a.
rust van binnen, soepelheid van spieren en lichaam en ontspanning.
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9. Yoga
Cursusdag / avond

Woensdagmorgen

Cursusdatum

2-10, 9-10, 23-10, 30-10, 13-11, 20-11, 4-12, 11-12- 2019

Tijdstip

10.45 – 11.45 uur

Cursusleider

Marloes Kreeft (Ontspannig, Stuifzand)

Aantal Lessen

8

Prijs

€ 52,00

Minimaal aantal aanmeldingen

5 personen

Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan o.a. uw houding en
ademhaling. Door het oefenen van de Yogahoudingen uit de Hatha Yoga, zult
u ontdekken dat u vast en zeker meer evenwichtsgevoel, lenigheid en
innerlijke harmonie gaat ervaren. Uw ruggengraat en spieren zullen steeds
soepeler worden en dan functioneren uw wervels en zenuwen ook beter. De
lichtste stretch is voldoende. Het maakt dus niet uit wat uw conditie is om
mee te doen.
Graag zelf een matje meenemen. Als u die niet heeft, moet u dit even
doorgeven bij de aanmelding.
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10. Cursus Schaken
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

2 oktober 2019 t/m 11 december 2019 muv herfstvakantie

Tijdstip

19.30 – 20.45 uur

Cursusleider

Jeroen Bottema van ChessDreams

Aantal Lessen

10

Prijs

€ 50,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

7 – 20 personen

Deze schaakcursus van 10 lessen is bedoeld voor absolute beginners. Veel
mensen denken dat u slim moet zijn om te kunnen schaken. Misschien help
het wel een beetje, maar u hoeft er absoluut geen grote wiskundeknobbel
voor te hebben. Het is een laagdrempelige cursus.
Vanaf de eerste les wordt er al geschaakt. De cursus wordt afgerond met een
toernooitje.
Aanmelden kan ook via: info@chessdreams.nl
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11. Dansen op herhaling
Cursusdag / avond

Vrijdagavond

Cursusdatum

In principe elke vrijdagvond vanaf 4 oktober 2019

Tijdstip

Vanaf 19.30 uur

Cursusleider

Dirk van der Weide

Aantal Lessen

20 lessen (2 x 10)

Prijs

€ 25,00 eerste 10 lessen t/m 17-01-20
€ 25,00 tweede 10 lessen t/m 8-05-20

Min. - Max. aantal aanmeldingen

12 - 40 personen

U bent vroeger misschien wel op dansles geweest, maar u weet de pasjes
niet meer precies. Toch is dansen zo leuk!
Vandaar dat we Dirk van der Weide bereid hebben gevonden
herhalingslessen te verzorgen. Dansen die aan bod komen zijn o.a.:
quickstep, tango, Engelse wals, rumba en chachacha.
De lessen worden op vrijdagavond gegeven m.u.v. de avonden dat de grote
zaal van ‘t Anker bezet is. Een datumlijstje volgt bij aanmelding. U kunt u
individueel inschrijven voor deze lessen.
Ook als u nooit op dansles heeft gezeten kunt u zich toch inschrijven.
Op 4 oktober is de eerste les. Naar aanleiding van het niveau kan Dirk
besluiten in twee groepen te starten.
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12. Schilderen op board
Cursusdag / avond

Dinsdagavond

Cursusdatum

15 oktober óf 12 november 2019

Tijdstip

19.30 uur

Cursusleider

Niesje Metselaar

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 12,50 (incl. cursusmateriaal)

Min. - Max. aantal aanmeldingen

4 - 8 personen

De workshop schilderen op board met acryl brengt u de basistechnieken stap
voor stap bij. Duidelijk en op een praktische manier.
Met de praktische tips van Niesje maakt u een fantastisch werkstuk!
Deze cursus zal op twee avonden worden gegeven. U kunt op het formulier
aangeven welke datum u het best schikt.
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13. Inloopspreekuur Stamboomonderzoek
Cursusdag / avond

Dinsdag

Cursusdatum

Zie onderstaand overzicht.

Tijdstip

Zie onderstaand overzicht.

Cursusleider

Marc Fieret

Aantal Lessen

Zie onderstaand overzicht

Prijs

Gratis

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 8 personen

Dit jaar is er weer een aantal spreekuren. Deze middagen en avonden zijn
voor iedereen toegankelijk. Men kan vrijblijvend informeren naar de (vervolg)
stappen van stamboomonderzoek.
Deze bijeenkomsten zijn gratis.

Datums en tijdstippen:
Dinsdagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
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15 oktober 2019
19 november 2019
17 december 2019
21 januari 2020
18 februari 2020
17 maart 2020
21 april 2020

19.30 – 21.00 uur
14.00 – 15.30 uur
19.30 – 21.00 uur
14.00 – 15.30 uur
19.30 – 21.00 uur
14.00 – 15.30 uur
19.30 – 21.00 uur
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14. Bloemschikken: Een herfststuk maken
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

16 oktober 2019

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Marry Bakker (De Vergeet Mij Niet, Hoogeveen)

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 20,00 (incl. materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

6 - 14 personen

Het wordt kouder, de zon gaat eerder onder en Halloween staat voor de deur.
Uw kinderen zitten steeds vaker binnen en u verheugt zich steeds vaker op een
kop warme chocolademelk met een grote toef slagroom in plaats van op een
lekkere zomerse cocktail. De zomer maakt plaats voor de herfst. Hoog tijd dus
om de accessoires in uw huis hierop aan te passen.
De herfst in huis halen is helemaal niet zo moeilijk als u denkt. Door uw eigen
creativiteit de vrije loop te laten kunt u prachtige herfststukjes maken. Deze
fleuren uw huis dan weer helemaal op. Ook als het regenachtig weer is, het
continu waait en de regen met bakken uit de hemel komt.
Op deze cursus leert u hoe u voor weinig geld een mooi herfststuk kunt maken.
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15. Maak uw eigen Oceandrum
Cursusdag / avond

Zaterdag

Cursusdatum

19 oktober 2019

Tijdstip

10.15 – 16.15 uur

Cursusleider

Marloes Kreeft (Ontspannig, Stuifzand)

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 42,50

Min. – Max. aantal aanmeldingen

5 – 10 personen

Nagenietend van het geluid van de zee dat zo mooi klonk tijdens uw
vakantie... Blote voeten in het zand en heerlijk luisteren … de golven, de
meeuwen, de kinderen die spelen met een vlieger. Een uniek en eigen geluid
waar u heerlijk bij weg kunt dromen. Maar waar u ook andere mensen van
kunt laten meegenieten. Denk bijvoorbeeld aan uw kinderen, voor het slapen
gaan. Of als instrument tijdens meditatie na een yogales of misschien wel
tijdens een les op school.
Ontdek tijdens deze workshop dat elke Oceandrum uniek is en dat aan het
einde van deze dag, u uw eigen specifieke zeegeluid mee naar huis kunt
nemen. De drum wordt gemaakt van een platte bamboeschaal die we gaan
bekleden en daarna vullen met bijvoorbeeld zand, zaden, steentjes of dat ene
schelpje dat u er graag in wilt hebben.
Zelf meenemen: een lijmpistool en een oud wit laken als u dit heeft. En als u
iets persoonlijks in de Oceandrum wilt doen breng dat dan ook gerust mee.
Voor de lunch is er een soepje en stokbrood aanwezig maar het zou fijn zijn
als iedereen iets voor de lunch meebrengt om samen van te eten.
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16. Lezing van het Toon Hermans Huis Hoogeveen
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

23 oktober 2019

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Hennie Bouwmeester / Joke Dijkema

Aantal Lessen

1

Prijs

Gratis (Koffie / Thee voor eigen rekening)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

-

Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor (na)zorg en ondersteuning bij
kanker. Kanker gooit je hele leven overhoop en iedere dag komen er weer
nieuwe vragen op je af. In het Toon Hermans Huis kun je terecht met je
verhaal en je vragen of zomaar een praatje met iemand die snapt waar je het
over hebt.
Daarnaast worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd zowel op creatief
als op informatief gebied.
Hennie Bouwmeester en Joke Dijkema vertellen over hun ervaringen in het
inloophuis.
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17. Eiermandje vlechten
Cursusdag / avond

Zaterdagmiddag

Cursusdatum

26 oktober 2019

Tijdstip

13.00 – 17.00 uur

Cursusleider

Anja van der Veer (Mudz Vlechtwerk, Dalen)

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 27,50 (incl. materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 - 6 personen

Tijdens deze workshop vlecht u een geweldig leuke eier- of fruitmandje. Dit
mandje is gevlochten met Deense vlechttechniek en ontworpen door Ula
Misser.
De workshop duurt 3,5 tot 4 uur.
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18. Haken: Col, nekwarmer of omslagdoek
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

30 oktober en 13 november 2019

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Jannet Koops

Aantal Lessen

2

Prijs

€ 10,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 8 personen

In deze workshop, die uit twee avonden bestaat, kunt u kiezen uit drie
mogelijkheden.
Een col (op foto grijs/donkergrijs), een nekwarmer (op foto okergeel) en een
omslagdoek (kort) (op foto paars). De col wordt gemaakt van twee bollen.
De omslagdoek, die u op twee manieren kunt dragen (met punt op rug of punt
voor), maakt u van twee gemengd-kleurige bollen en de nekwarmer wordt
gemaakt van één bol.
Omdat u natuurlijk zelf het beste weet welke kleuren u mooi vindt, koopt u zelf
uw materiaal. Bij aanmelding krijgt u daar meer informatie over. Ook de
haaknaald dient u zelf mee te nemen.
Op de eerste avond wordt een begin met de opzet gemaakt en de veertien
dagen na de workshop gebruikt u voor het verder haken van uw werkstuk. In
de tweede workshop wordt de col/omslagdoek/nekwarmer afgemaakt en
bekijkt u elkaars resultaten.
Het is voor deze cursus vereist dat u vasten en stokjes kunt haken.
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19. Spiegelmozaïek
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

30 oktober 2019

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Vera van Brakel

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 25,00 (incl. materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 - 12 personen

Dat scherven geluk brengen wisten we al, maar dat u er ook een mooi
werkstuk mee kunt maken is nog niet bij iedereen bekend. In deze workshop
gaat u d.m.v. gekleurde scherven een prachtige spiegel maken.
De spiegel (15x15cm) wordt gemaakt op een houten plaat (30x30cm). De
tegeltjes knipt u zelf in stukjes en plakt ze naar eigen keuze op.
Neem zelf een tegeltang of knijptang mee. Als u die niet heeft, niet apart
aanschaffen, want Vera neemt ook zelf wat tangen mee.
Dat wordt beslist een leuke en gezellige avond en na afloop heeft u een
prachtig werkstuk!
De cursusprijs is inclusief materiaal (houten plaat, spiegel, tegeltjes, lijm,
voegsel en ophanghaakje)
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20. In de ban van de stip
Cursusdag / avond

Donderdagavond

Cursusdatum

31 oktober 2019

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Janny Sluiter

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 15,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

10 – 15 personen

U kent allemaal nog wel het Staphorster Stipwerk. Het stippen is weer
helemaal in en werkt geweldig ontspannend! Als u eenmaal bent begonnen
kunt u niet meer stoppen. Op deze avond beschildert u een
theezakjeshouder. Als u na afloop uw schoteltje in uw oven verhit, kunt u hem
daarna ook gebruiken en weer afwassen.
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21. Drenthe cursus
Cursusdag / avond

Donderdagavond

Cursusdatum

14 november 2019 t/m 16 januari 2020 muv. kerstvakantie

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Huus van de Taol

Aantal Lessen

8

Prijs

€ 60,00 (incl. cursusmateriaal)

Min. - Max. aantal aanmeldingen

10 - 15 personen

‘Ik hoef niet naor de Drenthecursus, want ik praot al Drents.’ Dat horen wij
vaak! De Drenthecursus is echter geen spreekcursus, u leert er niet Drents
praten. U komt wel heel veel te weten over de Drentse taal en nog veel meer!
Weet u wat de bok an touw hebben betekent? Waarom schrijft u in het Drents
roepen en niet roep’n, wat waren de gewoontes en gebruiken bij de Drentse
bevolking, welke prachtige gedichten en verhalen zijn er geschreven in het
Drents, wat is de geschiedenis van Drenthe en welke Drentstalige
muzikanten zijn er? Allemaal vragen waarop u antwoord krijgt in de gezellige
en leerzame Drenthecursus van het Huus van de Taol. De lessen worden
gegeven in het Drents van deze regio, waarbij veel gebruik wordt gemaakt
van aanschouwelijk lesmateriaal.
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22. Sieraden maken met Polymeerklei
Cursusdag / avond

Donderdagavond

Cursusdatum

14 november en 21 november 2019

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Jona Huizing

Aantal Lessen

2

Prijs

€ 30,00 (inclusief materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 6 personen

Lijkt het u leuk om een sieraad van polymeerklei te maken dat bij de kleuren
van uw kleding past? Geeft u dan op voor deze workshop en laat u
verrassen. We gaan door middel van de cane-techniek sieraden maken. Van
kleine rolletjes klei (canes) snijdt u plakjes die in kralen, in een medaillon of in
een armband worden verwerkt.
Inbegrepen zijn: 2 pakjes klei p.p. en eenvoudig verbruiksmateriaal
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23. Lezing over kleuranalyse
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

20 november 2019

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Ina Vogelzang (La Fleur Cosmétique, Fluitenberg)

Aantal Lessen

1

Prijs

Gratis (Koffie / Thee voor eigen rekening)

Maximaal aantal aanmeldingen

25 personen

Iedere persoon is een uniek kunstwerk. De huidtint, de kleur van de ogen, de
haren en de persoonlijkheid. Dit alles moet harmoniëren om het plaatje van
iemand compleet te maken. Deze persoonlijke gegevens stemmen overeen
met het kleurenspectrum van één van de seizoenen: lente, zomer, herfst of
winter. U hoeft alleen maar uw eigen speciale seizoen te ontdekken.
Ina Vogelzang van La Fleur Cosmétique komt een lezing geven over
kleurenanalyse.
Zij neemt o.a. drapeerdoeken mee, waar ze mee bepaalt welk seizoenkleur
het beste past bij de persoon.
Voor alle duidelijkheid er worden geen persoonlijke kleurenanalyses gedaan,
Ina vertelt een interessant verhaal over wat kleuren met u kunnen doen en
hoe u n.a.v. een kleurenanalyse precies weet welke kleuren bij u passen.
Uiteraard is het mogelijk bij haar een kleurenanalyse af te spreken of een
kleurenanalyse aan iemand cadeau te doen!
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24. Houten kerstpaneel maken
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

27 november 2019

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Jetje van der Zwaag en Hilda Hofstede

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 25,00 (incl. materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

8 - 15 personen

In één avond worden er op een plank van 50 cm x 100 cm kerstballen en
sterren geschilderd met acrylverf. De plank is voorbewerkt met een witte laag.
De kerstballen en sterren worden opgebracht met mallen en hiervoor kunnen
verschillende kleuren gebruikt worden. De plank kan zowel binnen als buiten
hangen.
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25. High Tea maken
Cursusdag / avond

Zaterdagmiddag

Cursusdatum

7 december 2019

Tijdstip

13.30 – 16.00 uur

Cursusleider

A-Team

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 10,00 (incl. materiaal)

Min.-Max. aantal aanmeldingen

8 - 12 personen

Deze middag gaan we heerlijke zoete en hartige hapjes maken.
In tweetallen gaan we aan de slag om daarna de lekkernijen met vele kopjes
thee te proeven.
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26. Bloemschikken: Een kerststuk maken
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

18 december 2019

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Marry Bakker (De Vergeet Mij Niet, Hoogeveen)

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 20,00 (incl. materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

6 - 14 personen

Wanneer Sinterklaas het land weer heeft verlaten, maken de
sinterklaasversieringen plaats voor de lampjes en slingers van de
kerstversiering. Ook komen de kerstbomen, vele lampjes en kaarsen weer
tevoorschijn. Lekker knus en gezellig tijdens deze korte, donkere dagen. En
zelf kerststukjes maken is hier natuurlijk een leuke, originele aanvulling op.
Die kerstboom kennen we en houden we, maar het is toch leuk om een
eigen, origineel kerststukje op de tafel te hebben staan?
Zelf kerststukjes maken blijft leuk om te doen en u kunt lang van het resultaat
genieten!
Op deze cursus leert u hoe u voor weinig geld een mooi kerststuk kunt
maken.
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27. Quilten
Cursusdag / avond

Maandagavond

Cursusdatum

6 januari en 20 januari 2020

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Henny v.d. Haar en Bineke v.d. Haar

Aantal Lessen

2

Prijs

€ 15,00 (incl. cursusmateriaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 10 personen

Quilten: Veel te moeilijk? Te veel werk? U weet niet of het wel wat voor u is?
Te duur?
Eigenlijk weet u het niet, vandaar dat we een kennismakingsworkshop geven.
Op die workshop laten we u kennismaken met het quilten en u hoeft alleen maar
naaigerei mee te nemen. Stel dat u het leuk vindt dan kunt u zich opgeven voor
een quiltcursus, zo niet dan heeft u toch een leuke avond gehad en gaat u met
een klein werkje naar huis.
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28. Vetbollenhouder vlechten
Cursusdag / avond

Zaterdagmiddag

Cursusdatum

18 januari 2020

Tijdstip

13.00 – 16.00 uur

Cursusleider

Anja van der Veer (Mudz Vlechtwerk, Dalen)

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 20,00 (incl. materiaal en 2 vetbolletjes)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 8 personen

Als u nog nooit gevlochten hebt met wilgentenen dan is dit een ideaal korfje
om mee te beginnen.
Op deze middag wordt een vetbollenhouder gemaakt, zoals die op de foto
hieronder te zien is.
Ze worden gevlochten met behulp van een houten mal.
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29. Wandhanger van macramé
Cursusdag / avond

Donderdagavond

Cursusdatum

23 januari 2020

Tijdstip

19.00 – 21.30 uur

Cursusleider

Janny Sluiter

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 17,50 (incl. materiaal)

Min.- Max. aantal aanmeldingen

5 – 8 personen

Zo’n leuke macramé wandhanger maakt u toch zelf?
Aan de hand van een paar basisknopen knoopt u zelf een leuk werkstuk. Als
u er ook nog wat gekleurde kralen in verwerkt, dan wordt het een sieraad aan
de wand.
Materialen en kralen zijn bij de prijs inbegrepen en u hoeft niet over een
basisvaardigheid macrameeën te beschikken.
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30. Cursus Stamboomonderzoek
Cursusdag / avond

Dinsdagmiddag

Cursusdatum

28 januari, 4 februari, 11 februari, 18 februari 2020
Terugkomdag 24 maart 2020

Tijdstip

13.30 – 15.30 uur

Cursusleider

Marc Fieret

Aantal Lessen

4

Prijs

€ 32,50

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 8 personen

In vier middagen vertelt de cursusleider u meer over begrippen in de
genealogie, het zoeken in de periode dat gegevens nog niet openbaar waren,
de burgerlijke stand en de periode vóór de burgerlijke stand.
Zijdelings komen ook andere bronnen aan de orde: rechtspraak, notariaat,
kadaster, enz. En natuurlijk wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het
zoeken met behulp van de computer. Diezelfde computer die tegenwoordig
bijna onmisbaar is om uw gegevens op een goede manier te ordenen.
Er is tijdens de middagen voldoende ruimte voor het stellen van vragen en
persoonlijke begeleiding.
Na het volgen van deze cursus kent u de materie voldoende om zelfstandig
uw eigen stamboom of die van een ander uit te zoeken.
Vier weken na de laatste cursusmiddag is er vrijblijvend nog één
terugkombijeenkomst om te kijken of en in hoeverre u inmiddels gevorderd
bent met uw onderzoek en om te horen of u nog vragen heeft.
Daarnaast zijn er dit jaar ook weer spreekuren. Deze middagen en avonden
zijn voor iedereen toegankelijk en men kan dan vrijblijvend informeren naar
de (vervolg) stappen van stamboomonderzoek. Deze bijeenkomsten zijn
gratis. Zie elders in dit boekje, pagina 18.
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31. Tekstborden maken
Cursusdag / avond

Donderdagavond

Cursusdatum

6 februari 2020

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Margreet Reijs

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 20,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

8 – 15 personen

U ziet ze overal die leuke tekstborden met spreuken die op uw huis van
toepassing zijn. Wat leuk om nu zelf zo’n tekstbord te maken en zelf uw tekst
te bedenken.
Graag zelf een föhn meenemen, indien mogelijk.

Aan het eind van de avond gaat u met een uniek tekstbord naar huis!
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32. Bloemen vilten
Cursusdag / avond

Dinsdagavond

Cursusdatum

11 februari 2020

Tijdstip

19.30 – ± 21.30 uur

Cursusleider

Caroline Bodewits

Aantal Workshops

1

Prijs

€ 12,50

Min. – Max. aantal aanmeldingen

6 – 15 personen

(incl. materiaal)

Bij deze workshop gaat u zelfgemaakte viltbloemen maken. Deze bloemen zijn
heel decoratief en passen bijvoorbeeld op een mooie schaal bij u thuis! Doordat
u zelf de kleuren kiest maakt u hem helemaal naar eigen smaak.
De bloemen worden gemaakt door middel van natvilten.
Vilt ontstaat door middel van het krimpen en samen persen van wol met warm
water, zeep en beweging. Bekijkt u wol onder een microscoop, dan ziet u
allemaal kleine weerhaakjes. Deze gaan open staan door warmte. Door wrijving
met water en olijfzeep haakt de wol in elkaar en ontstaat er een vilten doek.
Vilten is een erg ontspannende bezigheid.
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33. Lezing Amish: Levenswijze in beeld
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

12 februari 2020

Tijdstip

19.30 - 21.30 uur

Cursusleider

Laura Strating-Janssens

Aantal Lessen

1

Prijs

Gratis (Koffie / Thee voor eigen rekening)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

-

Zwarte koetsjes met paarden. Mannen met baard maar zonder snor, gekleed in
zwarte broeken met bretels en een strohoed. Vrouwen in een bedekkende jurk
en een wit kapje. De Amish uit Noord-Amerika leven in eenvoud en nederigheid,
geleid door de Bijbel en de Ordnung, een reeks ongeschreven wetten. Amishkenner Laura Strating-Janssens neemt u in de lezing "Amish: levenswijze in
beeld” mee in het leven van de Amish-bevolking. Zelf is ze al meer dan 10 jaar
te gast bij de Amish en organiseert ze al jaren Amish-reizen naar Pennsylvania,
Ohio en Indiana. Het leven van de Amish spreekt zo tot de verbeelding dat
jaarlijks duizenden mensen een reis maken om met eigen ogen te zien hoe de
Amish leven.
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34. Houten huisjes
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

12 februari 2020

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Vera van Brakel

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 18,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 12 personen

Wat staan ze decoratief die houten huisjes!
En wat leuk dat u ze helemaal op kunt schilderen in uw eigen stijl!
Zo passen ze helemaal in uw huis!
De huisjes zijn ongeveer 20 tot 26 cm hoog en 15 tot 18 cm breed en 3 tot 4 cm
dik.
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35. Schaaltje / vaasje bekleden met Polymeerklei
Cursusdag / avond

Donderdagavond

Cursusdatum

20 februari en 5 maart 2020

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Jona Huizing

Aantal Lessen

2

Prijs

€ 35,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 6 personen

In deze workshop gaat u een schaaltje (diameter ± 12 cm) of een vaasvorm
(hoogte± 10 cm) bekleden met polymeerklei.
Hierbij gebruiken we een mal (vaas/schaaltje). Het basisvaasje/schaaltje is
eventueel te koop bij de docent voor enkele euro’s. De vaasvorm en schaal
worden bewerkt met een cane. Van kleine rolletjes klei waar een patroon in
zit snijdt u plakjes die u verwerkt in uw vaas- of schaalvorm. U maakt zelf een
cane onder leiding van de docent en u kunt ook (tegen een vergoeding) de
aanwezige canes gebruiken. De vaasvorm en de schaalvorm worden
gebakken door de docent. Voorbeeldmateriaal is aanwezig. Inbegrepen
3 pakjes klei p.p.
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36. Ethiopisch buffet met koffie-ceremonie
Cursusdag / avond

Zaterdagmiddag

Cursusdatum

22 februari 2020

Tijdstip

Vanaf 16.00 uur

Cursusleider

Elza Regassa

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 17,50 (drankjes voor eigen rekening)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

15 – 30 personen

Dè kans om eens eten uit een ander land te proberen.
Het Ethiopische buffet wordt verzorgd door Elza Regassa. Zij komt
oorspronkelijk uit Ethiopië, maar woont al 18 jaar in Nederland. Koken is haar
grote passie. De basis van de Ethiopische maaltijd is altijd de injara, een
pannenkoekachtig brood. Het wordt gegeten met diverse soorten saus en
verschillende soorten vulling.
Onderdeel van het buffet is een speciale koffieceremonie.

41

Activiteitenoverzicht 2019 - 2020

37. Jute tas versieren met decoupage
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

27 februari 2020

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Janny Sluiter

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 19,50 (incl. tas)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

5 – 10 personen

Plastic tasjes zijn uit, duurzame jute tassen zijn in!
Op deze workshop versiert u met lijm en lak voor decoupage en servetten een
jute tas (45 x 39 x 21 cm).
De workshopleider neemt zelf servetten mee, maar wie zelf servetten met een
leuk motief heeft kan die natuurlijk ook gebruiken!
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38. Luizenpotten van klei
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

4 maart 2020

Tijdstip

19.30 – 21.30 uur

Cursusleider

Hilda Hofstede en Jetje v.d. Zwaag

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 32,50

Min. – Max. aantal aanmeldingen

8 – 15 personen

Luizenpotten zijn potten die u op een stok in de tuin kunt zetten met wat stro
erin. In deze potten kunnen oorwormen wonen die de luizen in de tuin als
lekkernijtje verorberen. De luizenpotten worden gemaakt van chamotteklei en
beschilderd met engobe. Doordat het in een speciale kleioven gebakken
wordt is het weer- en windbestendig.
U moet bij deze workshop zelf een deegroller en een oude theedoek en
eventueel een föhn meenemen.
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39. Lezing: Verhoging biodiversiteit in eigen leefomgeving
Cursusdag / avond

Maandagavond

Cursusdatum

16 maart 2020

Tijdstip

19.30 uur

Cursusleider

Grietje Loof

Aantal Lessen

1

Prijs

Gratis (Koffie / Thee voor eigen rekening)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

-

Biodiversiteit, het woord zegt alles. Bio is leven en diversiteit is afwisseling.
Afwisseling in het leven. Wij eten ook niet elke dag hetzelfde, gelukkig niet. In
de natuur is dat ook zo. Eten en gegeten worden en als de balans zoek is,
dan verdwijnen er dier- en plantensoorten. Dat gaat momenteel in een rap
tempo. Hoe kunnen we dat stoppen? Hoe kunnen wij zorgen voor
biodiversiteit in onze eigen leefomgeving? Daarover hoort u tijdens deze
lezing meer.
Het is lente en we staan aan het begin van het nieuwe broed- en
groeiseizoen. We kunnen na deze avond dan ook gelijk de handen uit de
mouwen steken en aan de slag gaan in onze eigen leefomgeving.
Verbinding maken in de natuur en daarmee de biodiversiteit verhogen.
De lezing wordt verzorgd door Grietje Loof van IVN afdeling Hoogeveen.
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40. Bloemschikken: Een paasstuk maken
Cursusdag / avond

Woensdagavond

Cursusdatum

25 maart 2020

Tijdstip

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Marry Bakker (De Vergeet Mij Niet, Hoogeveen)

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 20,00 (incl. materiaal)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

6 - 14 personen

Pasen staat weer voor de deur. Dit is niet alleen een perfecte gelegenheid om
weer eens met de hele familie bij elkaar te komen, maar het is voor veel
mensen ook het begin van de lente. Met Pasen wordt namelijk het nieuwe
leven, dat in de natuur vooral in het voorjaar zijn intrede doet, gevierd. Om
het huis klaar te maken voor deze viering, versieren velen hun huis met
mooie paasstukken.
Op deze cursus leert u hoe u voor weinig geld een mooi paasstuk kunt
maken.
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41. Fotografie
Cursusdag / avond

Dinsdagavond

Cursusdatum

7 april t/m 28 april 2020

Tijdstip

19.00 - 20.00 uur

Cursusleider

Marina Fieten

Aantal Lessen

4

Prijs

€ 30,00

Min. – Max. aantal aanmeldingen

4 – 8 personen

Fotografie is een hobby die eigenlijk door iedereen wel wordt beoefend.
Iedereen maakt wel eens foto's tijdens de vakantie, van de eerste jaren van de
kinderen, van speciale gelegenheden. De echte liefhebber van fotografie zal
vaak toch niet helemaal tevreden zijn. De kleuren vallen tegen, het licht is niet
mooi, de compositie had beter gekund. En daar zit precies het verschil tussen
zomaar een kiekje en professionele fotografie.
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42. Vogelgeluiden herkennen
Cursusdag / avond

Zaterdagochtend

Cursusdatum

18 april 2020

Tijdstip

09.00 uur (’s morgens)

Cursusleider

Teunis Otten

Aantal Lessen

1

Prijs

€ 2,50

Minimaal aantal aanmeldingen

4 personen

’s Morgens vroeg zijn in het bos veel vogelgeluiden te horen. Herkent u ze
allemaal? Als dat niet het geval is, dan is het tijd om met Teunis Otten op stap
te gaan. Teunis weet erg veel van vogels. Hij neemt u mee op een wandeling
waarbij hij u attent maakt op de vogelgeluiden die u hoort. U moet er
misschien wel even uw wekker voor zetten, maar het wordt ongetwijfeld een
leerzame morgen! Na afloop krijgt u koffie met koek.
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43. JEUGD/VOLWASSENEN: Gitaarles
Leeftijd

Vanaf 8 jaar

Cursusdag / avond

In overleg

Cursusdatum

In overleg

Tijdstip

In overleg lessen van een half uur.

Cursusleider

Jasper Groen in ‘t Woud

Aantal Lessen

In overleg

Prijs

In tweetal: € 9,00 per half uur p.p. (indien mogelijk
i.v.m. niveauverschil)
Alleen: € 18,00 (half uur) € 36,00 (uur)

Min. – Max. aantal aanmeldingen

-

Wilt u noten lezen of gewoon lekker liedjes spelen met tabs en akkoorden?
Het kan allemaal. De lessen worden zo veel mogelijk naar uw wensen en
muzieksmaak aangepast. Voor beginners en gevorderde leerlingen.
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44. Knutselen in 't Anker
Natuurlijk wordt er weer geknutseld in ’t Anker!
Elke derde woensdag van de maand (oktober t/m april) kun je van
14.15 – 15.30 uur naar 't Anker om te knutselen.
16 oktober
20 november
18 december
15 januari
19 februari
18 maart
15 april

Entree: € 1,50 (inclusief glaasje fris)
Wie in de groepsapp van het knutselen wil kan zijn of haar telefoonnummer
doorgeven via ankeraanmeldingen@gmail.com Dan word je vlak voor de
knutselmiddag even aan de knutselmiddag herinnerd d.m.v. een WhatsApp.
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45. Streetdance in ’t Anker!
Op donderdagmiddag na schooltijd gaat Top Fit uit Hoogeveen Streetdance
lessen verzorgen voor kinderen van 5 – 16 jaar in verschillende groepen.
(5-6 jaar / 7-8 jaar / 9-12 jaar / 13-16 jaar)
Houd je van dansen? Dan is (Kids) Streetdance iets voor jou.
Complete dansjes op muziek die de doelgroep aanspreekt worden
aangeleerd. Stap voor stap natuurlijk, zodat iedereen het makkelijk oppikt.
Het serieus werken aan een dans wordt bij de jongste groep in een les
afgewisseld met gezellige muziekspelletjes. Lekkere muziek en een
enthousiaste instructeur zorgen ervoor dat je helemaal los gaat.
Streetdance betekent veel plezier maar ook een betere conditie, soepelere
spieren en betere coördinatie.
Minimum aantal deelnemers per groep: 8
Het bedrag per maand is € 16,00. Het abonnement wordt in eerste instantie
aangegaan voor een periode van 3 maanden. Daarna is het per
kalendermaand opzegbaar met 1 maand opzegtermijn. Zie voor meer
informatie http://www.topfithoogeveen.nl
Aanmelden via info@topfithoogeveen.nl
Donderdag 16.00 - 16.45 uur Streetdance
Donderdag 16.45 - 17.30 uur Streetdance
Donderdag 17.30 - 18.15 uur Streetdance
Donderdag 18.15 - 19.00 uur Streetdance
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46. Activiteiten 2019 – 2020
- Strunen in het 2-duuster :

20 september 2019.
Een avondwandeling vol
verrassingen.
Start 19.30 – 20.00 uur (‘t Anker)

- Dick van Altena

12 oktober 2019

- Drenthe Plat

8 november 2019

- Pubquiz.

15 november 2019 / 10 januari en
13 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur

- Jeugdbingo

(10 – 16 jaar)
( 6 – 10 jaar)

(uitverkocht)

13 december 2019 19.00 – 21.00 uur
17 januari 2020
15.30 – 16.30 uur

- VIP speelt: “Van koe knuffelen tot katknuppelen”
14 december 2019
- Schorre Morries Kerstuitvoering 22 december 2019
- Winterwandeling

29 december 2019

- Optreden van de Buttbugs

18 januari 2020

- Duo 2 VOUDT met programma: “Import Drenten”
Humoristische sketches
25 januari 2020
- Redwood Club

14 februari 2020

- Stamppottenbuffet

7 maart 2020

- The Old Times Skifflers

21 maart 2020
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- Ben & Carmen Steneker

11 april 2020

met als special gast: Gerard Bierman
- Panelen-wandeltocht

begin mei 2020

met schooljeugd
- Anker Fietstocht

24 mei 2020

- 7e Anker Wandeltocht:

27 juni 2020

- Anker Zomerfeest

3 juli 2020

- Zondagmiddag met:
(Elke eerste zondagmiddag van de maand van 14.00 – 16.00 uur,
entree vrij)
Coevorder Accordeon Orkest
: 3 november 2019
Keizangers uit Echten
: 1 december 2019
Sing en Swing uit Dalen
: 12 januari 2020
Fields of Fun
: 2 februari 2020
Schorre Morries
: 1 maart 2020
- Bingo:
Iedere laatste vrijdag van de maand
27 sep / 25 okt / 29 nov / 27 dec 2019
31 jan / 28 feb / 27 mrt / 24 apr 2020
Maar natuurlijk bedenken we nog meer activiteiten!
Houd onze website www.ankerhollandscheveld.nl en onze facebookpagina
in de gaten.
SOH : 10 september Bingo, 8 oktober een film en op 12 november optreden
familie Tuinman. Aanvang 14.00 uur.
Kaartjes voor de optredens van Drenthe Plat, toneelvereniging VIP,
2 VOUDT, Redwood Club en Ben & Carmen Steneker zijn verkrijgbaar
in ‘t Anker.
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47. Maar er is meer in 't Anker!
Behalve cursussen is er nog veel meer te doen in 't Anker! Er zijn diverse
clubs die één keer of vaker in de week in 't Anker te vinden zijn. En nieuwe
mensen zijn meer dan welkom! Kom gerust eens kijken!

- Klaverjassen / Jokeren.
Op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur kunt u klaverjassen en jokeren.
Inleg € 3,50 per keer, kopje koffie / thee gratis. Er zijn mooie prijzen te
winnen.
Informatie via Arend Koster: 06 – 27 10 75 10
- Biljartclub
De biljartclub is aanwezig op maandag - donderdagmiddag van 13.00 uur
tot 17.00 uur en op woensdagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur.
Het nieuwe seizoen begint half september.
Op woensdagavond en donderdagmiddag wordt er onderling competitie
gespeeld. De biljartclub is op zoek naar nieuwe leden.
Informatie via Arend Koster: 06 – 27 10 75 10 / Arend Smit 0528 - 34 22 93
- Sjoelen
Er wordt gesjoeld op dinsdagavond van 19.45 – 21.30 uur.
De sjoelcompetitie duurt 26 weken.
Informatie via Henk Beugelink 0528 – 34 24 02 henk.beugelink@home.nl
- Koersbal
Koersbal is een precisiesport waarbij het de bedoeling is dat de spelers
afgeplatte ballen, bowls, zo dicht mogelijk naar een kleinere doelbal laten
rollen. Het wordt gespeeld op vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.
Informatie: Daan Pol 0528 – 34 25 26
- Volksdansen
Op donderdagmiddag kunt u volksdansen van 13.00 – 15.00 uur
Informatie via W. Klinkhamer 0528 – 34 33 31
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- Gezelligheidskoor de Schorre Morries
Het koor oefent 1 maal per 14 dagen op donderdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur en heeft een Nederlandstalig repertoire.
Informatie via Anda Reijs tel: 0528 343530
- EHBO
Er worden herhalingslessen EHBO gegeven en bij voldoende belangstelling
wordt er een beginnerscursus georganiseerd.
Informatie via Henk Beugelink 0528 – 34 24 02 henk.beugelink@home.nl
- Activiteiten voor ouderen (SOH)
Elke 2e dinsdag van de maand van 14.00 -16.00 uur worden er activiteiten
gepland. De activiteiten van SOH worden met ingang van seizoen 2019-2020
georganiseerd door de Evenementencommissie van ’t Anker.
Informatie via Albert Lok 06 - 21 99 92 92 marcolok@planet.nl
In het dorpsblad Pr8veld worden de activiteiten van SOH aangekondigd.
- Spelmiddag voor ouderen
Elke 4e dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur spelactiviteiten voor
ouderen.
Informatie via Mini Stevens 0528 – 34 16 65
- Dagontmoeting ouderen
Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt organiseert op dinsdag en vrijdag
(van 10.00 -14.00 uur) de dagontmoeting. Bedoeld voor iedereen die
behoefte heeft om gezellig samen met vrijwilligers dingen te ondernemen en
samen te eten. Er is nog plaats.
Informatie via Jacomijn de Jong
06 – 2321 1010 dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl
- Leesclub
De leesclub komt vier keer per jaar op maandagavond bijeen om zelfgekozen
boeken te bespreken. De leesclub bevat op dit moment 11 leden en is
daarmee vol. Plaatsing op wachtlijst is mogelijk.
Informatie: Alja Kiers 0528 – 34 21 59 ankeraanmeldingen@gmail.com
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- Fotoclub Het Flitsende Volk
De fotoclub komt behalve in het vakantieseizoen maandelijks bij elkaar op
maandagavond om foto’s die gemaakt zijn n.a.v. afgesproken thema’s te
beoordelen. De fotoclub wil graag uitgebreid worden.
Informatie: Albert Lok 06 21 99 92 92 ankeraanmeldingen@gmail.com
- Popkoor Fields of Fun
Het popkoor oefent op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur o.l.v. Mila
Bottema. De liedjes worden samen uitgekozen. Het popkoor bestaat op dit
moment uit 23 leden (22 vrouwen en 1 man) De ene meneer zou graag
versterking krijgen en ook dames zijn van harte welkom! Kom vrijblijvend een
oefenavond bijwonen! Informatie via ankeraanmeldingen@gmail.com
- Linedance
Er kan elke week gedanst worden. De ene week op maandag (19.30 – 21.30
uur), de andere week op donderdag (19.30 -21.30 uur). Wie wil kan dus elke
week, maar wie één keer in de veertien dagen genoeg vindt, doet dat. De
lessen worden gegeven door Cindy Eisinga.
Aan het begin van het seizoen geeft u aan of u elke week of één keer in de
veertien dagen wilt. De cursusprijs wordt daarop aangepast.
- Dansen in ’t Anker
Tijdens de wintermaanden, van oktober t/m maart, kunt u op de 3e zondag
van de maand, dansen in ’t Anker, van 14.00 – 16.00 uur.
Data: 20-10, 17-11, 15-12-19, 19-01, 16-02 en 15-03-20.
Entree € 2,50 (incl. 1 consumptie)
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48. Verder in ’t Anker:
SWW
De vrijwilliger van algemeen maatschappelijk werk (Henk Slot) heeft
spreekuur op woensdagochtend van 09.00-12.00 uur, met uitzondering van
de maand juni.
Van maandag- tot donderdagochtend, van 9.00 - 12.00 uur is de
administratief medewerkster aanwezig.
Telefoon: 0528 – 34 38 81 (bij afwezigheid wordt u doorgeschakeld naar het
Centraal bureau van de SWW)
Mail: welzijn.dorpen1@swwh.nl
Website: www.swwh.nl

De Smederijen van Hoogeveen
Wijkbeheer: Gerda Bolding
Jeugd- en Jongerenwerk: Alinda Potze
Opbouwwerk: vacant
Meldingen voor opbouwwerk kunnen wel telefonisch worden doorgegeven.
Telefoon: 0528 – 34 38 81
Mail: info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Website: www.hoogeveen.nl/smederijen

Peuterspeelzaal ’t Ankertje
Telefoon: 06 – 38 46 98 29
Mail: ankertje@spsh.nl
Website: www.spsh.nl
Openingstijden:
09.00 uur - 11.30 uur
13.15 uur - 15.15 uur
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49. Bibliotheek
De openingstijden van het uitleenpunt in ’t Anker zijn:
Dinsdag : van 10.00 tot 12.00 uur,
van 13.30 tot 15.30 uur en
van 19.00 tot 20.30 uur

Uitleentermijn: 3 weken.
Met ingang van het seizoen 2019-2020 is het niet meer mogelijk via de
bibliotheek in Hoogeveen boeken te reserveren. Ook kunt in Hoogeveen
geleende boeken niet meer in ‘t Anker inleveren. Van deze service werd te
weinig gebruik gemaakt, zodat deze is komen te vervallen.
Wie geen lid is van de bibliotheek kan boeken lezen voor 50 eurocent per
boek.
Vrijwilligers van het dorpscentrum verzorgen de uitlening in ‘t Anker.
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50. De Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt
Wmo
Dorpsregisseur Jacomijn de Jong is de vraagbaak voor alle inwoners van ons
dorp. Zij regelt zaken voor u op het gebied van zorg, wat betreft WMO
faciliteiten en samen met de wijkverpleegkundige van NNCZ, Icare, Buurtzorg
of Beter Thuis Wonen ook de, wijkverpleging en 24 uurs zorg. Maar u kunt
óók hulp vragen voor andere zaken!
Vrijwilligers
Heeft u hulp nodig heeft bij kleine werkzaamheden zoals een verfklusje, een
tuintje bijhouden of boodschappen doen. Of wilt u wat gezelschap om de
krant voor te lezen, een wandelingetje maken, een eindje rijden of een
bezoekje aan het ziekenhuis? En misschien wilt u wel naar het theater, maar
liever niet alleen?
Zo ‘n 120 vrijwilligers hebben aangegeven mensen uit Hollandscheveld te
willen helpen als zij daar behoefte aan hebben. Samen zetten we de
schouders eronder om het leven van elkaar te veraangenamen!
De Dorpscoöperatie speelt hierin een verbindende rol, want zij koppelt de
vrijwilligers aan de klant. Voor de meeste mensen is het mogelijk om kinderen
of andere familieleden in te schakelen. Maar als u geen kinderen heeft of ze
wonen te ver weg om regelmatig langs komen om een handje te helpen, dan
kan de Dorpscoöperatie uitkomst bieden.
Duofiets
De Dorpscoöperatie heeft samen met ‘Beatrix’ 2 duo – fietsen in gebruik.
Iedereen die zin heeft om samen met een vrijwilliger een gezellig tochtje op
de fiets te maken kan hiervoor bij Jacomijn terecht. Zij zorgt er voor dat een
vrijwilliger bij u komt voorrijden.
Ook kunt u samen met een familielid op stap. Na een korte uitleg kunt u voor
€ 2,50 een dagdeel de fiets lenen. Voor uitleg graag tijdig contact opnemen
met Jacomijn of de receptie van ’t Beatrix: 348 248.
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Samen eten
Samen aan tafel is zoveel gezelliger dan alleen eten. Het eten smaakt dan
net even wat lekkerder. U ontmoet anderen. En het is heerlijk als er voor u
wordt gekookt. In Hollandscheveld is er op verschillende plekken en dagen de
mogelijkheid om ergens aan te schuiven voor een warme maaltijd.
Wilt u graag ergens heen maar heeft u geen vervoer? Bel dan met Jacomijn.
Waar

Wanneer

Hoe Laat

Veldershof

V.a. 12.00 uur

Beatrix
Open tafel

1e woensdag
van de maand
2e dinsdag van
de maand

Hervormde
Kerk
Beatrix
Buurtrestaurant

3e woensdag
van de maand
Laatste zondag
van de maand

V.a. 17.00 uur

Concordia

2e donderdag
van de maand

’t Anker

7 maart 2020

Opgave /
Informatie
Mw. Pathuis
tel. 343046

V.a. 12.00 uur

Prijs
€ 5,00
€ 8,40

Fam. Koops
tel. 344070
Receptie Beatrix
tel. 348248

€ 5,00

-

-

-

V.a. 17.00 uur

Jacomijn
tel.06-2321 1010

€ 10,00

V.a. 12.00 uur

Extra
informatie

€9,50

Opgave niet
nodig, wel
handig

Opgave uiterlijk
Woensdag
Welkom vanaf
10.00 uur
Voorlopig
genoeg
deelnemers
Stamppottenbuffet

Laaggeletterdheid
In de gemeente Hoogeveen heeft 1 op de 8 inwoners moeite met lezen,
schrijven en/ of rekenen. Dit heeft veel gevolgen in het dagelijks leven en
voor de gezondheid. Helaas is het een groot taboe en daar willen we wat aan
doen.
In samenwerking met het Taalhuis in Hoogeveen willen we iedereen die
moeite heeft met lezen en schrijven helpen. Heeft u zelf hier moeite mee of
kent u iemand? Laat het dan weten en bel met Jacomijn. Samen komen we
verder en kunt u er mee aan de slag om vaardiger te worden in het lezen,
schrijven of rekenen.
’t Anker
Jacomijn de Jong werkt vanuit het Dorpscentrum 't Anker en is telefonisch
bereikbaar op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag de hele
dag en op woensdag- en vrijdagochtend. Iedere donderdagochtend van
10.00 -11.00 uur is er spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
Telefoon: 06 – 2321 1010
Mail: dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl
Website: www.hollandscheveldverbindt.nl
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51. De Evenementencommissie van ‘t Anker
De Evenementencommissie van ‘t Anker bestaat uit:
Alja Kiers

tel. 0528 – 34 21 59

Harmina Annen

tel. 06 – 22 13 96 56

Albert Lok

tel. 06 – 21 99 92 92

Lien Siebering

tel. 0528 – 35 19 08

Anda Reijs

tel. 0528 – 34 35 30

Bert van der Weide

tel. 06 – 20 79 79 83

Jan Stevens

tel. 0528 – 34 29 41

Dinie Koster

tel. 06 – 27 10 75 10

Jan de Vries

tel. 0528 – 34 21 59

Bij vragen over cursussen kunt u één van bovenstaande telefoonnummers
bellen.
U kunt uw vraag of suggestie ook via onze facebook pagina of
e-mailadres: ankeraanmeldingen@gmail.com laten weten.

52. Bestuur Dorpscentrum ’t Anker
Ferry Hooge
Joke Doorn
Robert Hummel
Aly Bruins
Frits Okken
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(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(lid)
(lid)

Albert Lok
Jan Stevens
Jan de Vries
Marina Fieten

(lid)
(lid)
(lid)
(lid)
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Verder kunt u informatie over de activiteiten van ’t Anker vinden op:

De website www.ankerhollandscheveld.nl

Dorpscentrum ’t Anker

(Hebt u ons al geliked?)

De website van www.puurhollandscheveld.nl

<< LOGO van pr8veld>>

Dorpsblad Pr8veld

De Hoogeveensche Courant

Tijdens activiteiten van ’t Anker kunnen soms opnames worden gemaakt die
wij kunnen gebruiken voor publicaties op social media, Pr8veld en onze
website. Indien u hier bezwaar tegen heeft moet u het even kenbaar maken
aan de organisatie.
Layout programmaboekje: Jeroen Schonewille
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