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Jaargang 8           juli 2017 
 

 
 
Wie weet van wie de picknickbankjes zijn?  
 
Door een aanwonende van het “speelveldje” achter Hofakkers/Borghoornsweg is bij de 

gemeente melding gedaan van een beschadigde picknickbank op dat speelveldje met verzoek om 
herstel/vervanging. 
Voor zo ver bekend heeft de gemeente deze bank niet geplaatst en zal deze dus ook niet 
onderhouden of vervangen. Omdat de gemeente wel eigenaar is van het perceel en tevens 
verantwoordelijk is  voor banken en dergelijke in de openbare ruimte bestaat de kans dat de bank 
wordt verwijderd als de onderhoudssituatie daar aanleiding toe geeft. 

 
Ook een dergelijke picknickbank op het speelveldje tegenover Noordloo 18 is aan onderhoud toe. 
 
De Gemeente vraagt zich af door wie deze picknickbanken zijn geplaatst, zodat hierover kan 
worden overlegd. Als iemand hierover meer info heeft dan graag een berichtje sturen naar: 
info@annen-info.nl alvast bedankt. 

 

 

 

mailto:info@annen-info.nl
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Rijwiel vierdaagse doet Annen aan en we maken er met Anno een feestje van!  

Op 25 en 26 juli zal de Drentse fiets vierdaagse Annen 
passeren (60 en 40 km route).  Ter hoogte van het 
winkelcentrum zal een stempelpost worden in gericht. 
Ondernemersvereniging Anno zal tijdens deze twee dagen 
leuke activiteiten organiseren. De verwachting is dat de 
fietsers tussen 11.00 en 13.00 uur door het dorp zullen 
komen.  

De fietsers worden verwelkomt d.m.v. een grote boog. Het 
is de bedoeling dat er een dweilorkest komt die een sappig 
deuntje zal spelen. Er zal een pitstop voor fietsen zijn met 
een oplaadpunt en reparatie voorzieningen.  

Tevens zullen enkele ondernemers iets speciaals doen voor de inwendige en uitwendige mens. 
Kortom 2 gezellige dagen in het mooie Annen. Waarbij ook eigen inwoners van harte welkom zijn 

om een kijkje te komen nemen. 

 
 
Zwembad de Borghoorns, vrijdag 14 juli disco zwemmen. 
Kosten 5,00 euro (op deze avond is het abonnement niet geldig!) 

Tijd : 18.30 uur tot 21:00 uur. 
Het zwembad zal i.v.m. de zwemdisco sluiten om 18.00 uur! 
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Gevraagd: Digitale vrijwilligers  
Bibliotheek Annen zoekt digitale vrijwilligers. 
We zoeken versterking bij ons -nog op te richten- Digitaal Café. Dit is een inloopspreekuur waarbij 
je klanten helpt met hun vragen op het gebied van laptop, smartphone, tablet of pc.  
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om groepsgewijs computerles te geven. Het 
gaat om basisvaardigheden voor de computer. Hiervoor gebruiken wij de methoden Klik & Tik en 
Digisterker; werken met de e-overheid. 
Wil je graag mensen helpen, ben je digitaal vaardig, heb je geduld en heb je één dagdeel per week 
tijd? Meld je dan aan bij: info@bibliotheekannen.nl. 
 

Na de zomervakantie starten er weer nieuwe computercursussen. Ze worden hier vermeld, in de 
Schakel, op onze website en op Facebook. 
 
Gevraagd: Vrijwilligers Boekstartuurtje 
Bibliotheek Annen gaat een boekstartuurtje verzorgen voor de kinderopvang. 
Wat is de opzet: 
Een maal per maand (op een ochtend) een boekstartuurtje verzorgen. Het gaat om voorlezen en 
knutselen. De doelgroep is kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. We hopen hiermee vanaf 
september te kunnen beginnen. 
Wij zoeken: 

 Iemand die ervaring heeft in het werken met jonge kinderen en hun ouders. Om het je 
alvast wat makkelijker te maken wordt het thema voorbereid door onze collega van 
educatie; die zoekt het boek erbij, levert tips aan en knutselmateriaal. De ochtend is verder 

vrij in te vullen. 
 Tijdens de ochtend is een paar extra handen zeer welkom; om thee en koffie te schenken, 

limonade en een gezonde snack voor de kinderen, assisteren met knutselen. Je hoeft niet 
zelf voor te lezen. 

Lijkt dit je leuk en ben je eens per maand beschikbaar? Neem dan contact op met: 
j.oosterveld@biblionetdrenthe.nl 
 

 
Zomersluiting: van 26 juli t/m 30 augustus is de Bibliotheek gesloten op woensdagmiddag. 
 
 
Wij wensen iedereen een fijne zomer! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:j.oosterveld@biblionetdrenthe.nl
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Breeland Recreatie   

  
 

 
 
Breeland Recreatie in Drenthe is gelegen in een schitterend natuur 

gebied. Te voet, met de step of met de kano beleeft u de natuur 
telkens op een andere wijze. 
Om u de prachtige natuurgebieden de Elzemaat en het Annermoeras te 
laten beleven vanaf het water, organiseert Breeland diverse 
kanotochten op de meanderende rivier de Hunze. 
Geniet van de rijke flora met zijn diverse waterplanten, grassen en 
bloemen langs de oevers van de Hunze. De vele watervogels zorgen 
voor spectaculaire beelden. De continu veranderende luchtpartijen 

maken een uitje per kano onvergetelijk. 
 
De bever is inmiddels ook een trouwe bewoner van de Hunze. De sporen die de bever achterlaat 
zijn op vele plekken zichtbaar. Zowel ’s morgens vroeg als bij zonsondergang is de kans aanwezig 
dat je een bever tegenkomt. 
 

Wist u dat de Hunze één van de weinige rivieren in Nederland is waar u de zon in kunt zien 
opkomen en ondergaan? 

 
Het outdoor terrein is dit jaar uitgebreid met een royale kapschuur. De 
kapschuur is voorzien van verrijdbare kookgelegenheid voor ons outdoor 
cooking programma, zodat zowel onder dak als in de open lucht gekookt 
kan worden. Verder is de locatie voorzien van gezellige lounge banken, 
zodat u gedurende de hele zomer avond lekker buiten kunt genieten. 
 
www.breelandrecreatie.nl  
 

http://www.breelandrecreatie.nl/
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Nieuw boek over de Hunze. 
Wedergeboorte van een beekdallandschap 
Binnenkort komt Stichting Het Drentse Landschap met een lijvig boek 

over de Hunze en het Hunzedal. Het boek brengt in beeld hoe dit 
gebied in nauwelijks twintig jaar tijd spectaculair veranderde van één 
grote aardappelakker in ongekend rijke natuurgebieden. Het Hunzedal 
geeft een overzicht van de geschiedenis van de Hunze en hoe de 
natuurontwikkelingsprojecten dit deel van Drenthe een nieuw leven 
gaven. Het Hunzedal laat de lezer kennismaken met tal van bijzondere 
planten en dieren die terug zijn van weggeweest in en rond de Hunze. 
www.drentslandschap.nl  

http://www.drentslandschap.nl/
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
 

 
 
Maandag 24 juli vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  
 

Maandag 24 juli vanaf 18.00 uur oud papier ophalen met medewerking 
van ploeg Rood Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.  
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier 
vrijwilligers van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de 
Sport- en Spelweek ploegen/wijken. De geldelijke opbrengsten zijn 
zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 
Zelf wegbrengen mag ook. Je kan zelf in de papier container gooien 

Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit en alléén oud 

papier en karton is zeer welkom. Bedankt!  (De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, 
Spijkerboorsdijk) 
 
 
Zaterdag 29 juli oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 

Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, 

dan kan je ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en 
anders in overleg.  
Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de 
aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen, je hoeft dit niet te melden, 

maar als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 

 
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in 
Annen ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen  
K.v.K. 01131241  ING bank: NL21 INGB 065 355 7027 
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl  https://www.facebook.com/harleydagannen  
 

 
Gewijzigde openingstijden van “de Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
 

Per 12 juni 2017 zijn de openingstijden van “de Inloop” in woonzorgcentrum 
’t Holthuys gewijzigd. Elke maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom voor een 
gratis kopje koffie of thee en een gezellig praatje met dorpsgenoten. Er is 
ook de mogelijkheid om een spelletje te doen of creatief bezig te zijn. Aan 
de inloop zijn verder geen kosten verbonden.  
 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Wilma Bos van ’t Holthuys          
(06-12194434) bereikbaar op maandag en dinsdag. 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi09sK5jI7UAhWNaVAKHW6dB-4QjRwIBw&url=http://www.avantikorfbal.nl/acti/oudpapier/&psig=AFQjCNFYeRN2eme6733lyhVTSnOy-21oKw&ust=1495906576275249
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Annen Brinkmarkten 
 

Beroemd in de regio en ver daarbuiten! Op de grootste Brink 
van Europa vindt men in de lente en zomer 7 keer de 
Brinkmarkten. 
 
Afhankelijk van het weer staan hier 100 tot 300 standhouders 
met een breed aanbod van Antiek, Brocante, Curiosa en 
Vlooienmarkt. Dit alles wordt omlijst met een bescheiden 
braderie. 

 
De Brinkmarkten zijn vrij van entree, de openingstijden van de 
markt zijn elke editie van 
10.00 – 17.00 uur. 

Voor overige info / agenda / wijzigingen /aanmelden kijk op www.marktbezoeken.nl 
 
Data Brinkmarkten 2017: 9 juli -23 juli -13 augustus -3 september  
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.marktbezoeken.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
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