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Jaargang 6     
    

 
Jaargang 8          mei 2017 
 

 
 

Beste lezer, 
 
We zijn heel erg blij met al het oud papier wat bij de weg gezet 
wordt en zelf wordt ingeleverd bij de papiercontainer. Het geld 
wat hier mee verdient wordt komt onder andere ten goede aan 
het organiseren van de Sport en Spel week. 
 
“Onze Gerrit” gaat bijna elke dag naar de papiercontainer die 
staat bij de Brandweerkazerne aan de Spijkerboorsdijk. 
Regelmatig ligt er dan papier/karton naast de container.  
Maar ook vind hij heel vaak dozen waar nog piepschuim 
verpakkingsmateriaal in zit! 
Dit is niet de bedoeling, Gerrit heeft er veel werk van om dit 
allemaal op te ruimen. 
 
Dus alstublieft gooi alleen oud papier en karton in de papier 
container en neem uw overige afval gewoon mee naar huis en 
gooi het daar in de gebruikelijke eigen container.  
 

 
Alvast heel erg bedankt, ook namens Gerrit. 
 
 
 
Omgeving sporthal 
 
 

De omgeving van de sporthal, het voorterrein en het gebied 
richting tennisvelden/voetbalvelden kan wel een opknapbeurt 
gebruiken. De Gemeente beaamd dit.   
Alle gebruikers van dit gebied zijn onder leiding van Commissie 
Dorpsbelangen met elkaar om de tafel gaan zitten. Wensen zijn 
samen en met de gemeente besproken en er is een plan 
gemaakt. 
 
Op woensdag 19 april heeft er een inloopavond plaatsgevonden 
voor de buurt waar het plan voor de herinrichting is 
gepresenteerd. De reacties waren overwegend positief en zullen 
nu verder meegenomen worden in de definitieve planvorming.  
De komende tijd wordt besteed aan het inzichtelijk krijgen van 
de kosten en de financiering. 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8s-b417zTAhXFVxQKHdUFCfgQjRwIBw&url=http://wp.digischool.nl/studiebegeleiding/2011/10/11/planning-maken/&psig=AFQjCNGH8JS06n0EdhwjDiw_Nj-iOLMZ9w&ust=1493109323250582
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S&S week 
De voorbereidingen bij de ploegen en de Commissie verlopen voorspoedig en naderen het einde 
zodat we vanaf 22 mei weer los kunnen. Helaas is er geen radio sport en spel dit jaar maar 
gelukkig wel weer een nieuwe persgroep die de bulletins dagelijks zullen verzorgen. Ook zullen zij 
regelmatig vlog’s uitbrengen op Facebook (de pagina van sport- en spelweek). 
We hopen u weer te mogen ontmoeten, en zeker ook voor de nieuwelingen in het dorp. 
Traditiegetrouw ontvangt elke woning in Annen een week voor de week het programmaboekje 
thuis in de bus. 
 
Heb je al een keer een kijkje genomen op de Facebook pagina van de S & S? 
 
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?fref=nf  

Hier vind je nu ook info over onze nieuwe “Anonieme” Sport 
en Spel Pers!  

Ze gaan met de tijd mee, ze maken regelmatig een Vlog. 
https://www.youtube.com/watch?v=vjVQi7hEiIY  

VLOG 1 | ANONIEME PERS | PLOEGNAMEN OF PLOEGKLEUREN? 
#S&S2017 

 

Beste Anneroelen, 

Over een paar weken is het weer zover... De 46e Sport en Spelweek staat dan alweer 
voor de deur! 

Het heeft even op zich moeten laten wachten maar we hebben een pers gevonden! Dit jaar bestaat 
de pers niet uit 1, niet uit 2 maar uit liefst 6 personen. 

Aangezien de ploegleiders vanaf dit jaar ook Anoniem door het leven gaan, gaan wij onder het 
mom van 'De Anonieme Pers' het stokje overnemen van Rianne Wijnholds en Yvonne van Rein. Wij 
willen beide dames ontzettend bedanken voor de afgelopen jaren! 

Wij; Rianne Luiken, Manouk Kamping, Astrid Wester, Esmee Diemer, Antje Kamping en Lianne 
Greving zullen je dit jaar meenemen achter de schermen, wordt je op de hoogte gehouden van de 
tussenstanden, blikken we terug op de dag ervoor en zal er een Vlogger aanwezig zijn bij de 
voorbereidingen en in de Sport en Spelweek zelf. Jaja Enzo Knol, Eat Your Heart Out! 

Ook stellen wij andere Anneroelen in de gelegenheid een stuk te schrijven voor het bulletin. Dus 
heb je leuke ideeën of heb je zelfs al leuke Wist-U-Datjes voor ons? Mail ons dan via 
anoniemepers@hotmail.com  

Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in en hopen jullie graag te zien bij de Sport en Spelweek! 

Groetjes, 

De 'Anonieme Pers' 

 

https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=vjVQi7hEiIY
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?ref=nf
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?ref=nf
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?ref=nf
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Nieuwsbrief Glasvezel verbind(t) Annen 
 
Aan alle inwoners van Annen,  
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het is al weer even geleden dat u van ons het Glasvezel bulletin hebt gekregen. De ambassadeurs 
zijn van deur tot deur gegaan en hebben de interesse in ons dorp en bij alle huizen in het 
buitengebied gepeild. 61 % van alle huizen wil graag op glasvezel! Een prima resultaat in een dorp 
waar niet iedereen ontevreden is. Voor ons als bestuur betekent deze uitslag dat we door gaan.  
 
De wereld draait door 
Wij hebben niet stilgezeten, maar ook de Drentse glasvezelwereld is volop in beweging. Er is door 
de provincie en de initiatieven lering getrokken uit de pilotprojecten. Dat betekent onder andere 
dat de provincie haar voorwaarden om leningen te verstrekken enigszins heeft aangepast. Dit heeft 
gevolgen voor onze financieringsplannen. De provincie maakt hierbij verschil tussen ‘witte’ en 
‘grijze’ aansluitingen (wit: alleen telefoonlijn beschikbaar; grijs: kabel beschikbaar).  De focus van 
de provincie ligt zoals bekend bij witte gebieden. 
In ons geval (10% wit, 90% grijs) vraagt de provincie deelname van andere investeerders. Daarbij 
wordt nadrukkelijk aan de gemeenten gedacht.  
 
De petitie 
Voldoende reden voor ons om ons te beraden op de vervolgstappen. Daarvoor is veel overleg 
geweest tussen de verschillende initiatieven. Dit heeft ertoe geleid dat op initiatief van Glas van Aa 
tot Hunze en van Snel Internet Yde De Punt een petitie is opgesteld die op 24 januari, tijdens een 
ronde tafel bijeenkomst in het provinciehuis, aan gedeputeerde Jumelet werd overhandigd. Deze 
petitie werd door maar liefst 21 van de 30 Drentse initiatieven ondertekend.  Annen heeft deze 
petitie ondersteund. 
In de petitie is  de Provincie gevraagd om op korte termijn via Verbind Drenthe meer kennis en 
know-how ter beschikking te stellen voor alle initiatieven, voor het hele traject van financiering t/m 
de aanleg.  Daarnaast vroegen wij de provincie om een faciliterende projectorganisatie op te 
richten die, op langere termijn, als zelfstandige maatschappelijke onderneming het beheer, 
onderhoud en verdere ontwikkeling van het glasvezelnetwerk in Drenthe zou kunnen 
ondersteunen. (Voor de volledige tekst van aanbiedingsbrief en petitie zie onze website 
www.glasvezelannen.nl 
 
Daadkracht provincie 
De provincie heeft hier buitengewoon positief op gereageerd en de volgende concrete stappen 
gezet: 
 Er is opdracht gegeven tot een provincie-brede gebiedsanalyse en netwerkontwerp, zodat alle 

woningen in de buitengebieden en kleine dorpen worden meegenomen in de plannen. Dit helpt 
aanzienlijk voor het opstellen van een bedrijfsplan en voor de onderlinge afstemming van de 
initiatieven. 

 Er komt extra geld beschikbaar, waarmee Verbind Drenthe in de gelegenheid wordt gesteld een 
aantal experts aan te trekken die de initiatieven op alle noodzakelijke terreinen professioneel 
kunnen ondersteunen. 

 Karma Sierts, de nieuwe directeur van Verbind Drenthe, heeft een concreet provinciaal plan 
opgesteld voor de aanpak van het hele traject van financiering t/m aanbesteding.  
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 Daarin is onder andere aandacht voor de schaalgrootte (minimaal 2000 aansluitingen in de 
aanlegfase, met opschaling in de exploitatie-fase) om een rendabel beheer van het netwerk in de 
toekomst te kunnen garanderen en te zorgen voor uniformiteit en standaardisatie. 

 Er wordt nagedacht over het opzetten van een ‘maatschappelijke onderneming’ die na de aanleg 
het beheer van het glasvezelnetwerk in Drenthe op zich kan nemen. 

 
Wij zijn zeer content met deze ontwikkelingen, mede ook omdat de provincie onze petitie zeer ter 
harte heeft genomen en ons betrekt bij het vervolg. 
 
De Drentse glasvezelplannen zijn daardoor in de eerste maanden van 2017 in een 
stroomversnelling gekomen. De kansen op een stabiele provinciale glasvezelorganisatie zijn 
daarmee aanmerkelijk toegenomen en daar heeft deze petitie een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. 
 
Gevolgen voor Glasvezel verbind(t) Annen 
Welke stappen hebben wij verder gezet in de afgelopen weken: 
 Samen met Snel Internet Yde de Punt en Glas van Aa tot Hunze zijn we in gesprek met een 

maatschappelijke partner. Deze is zeer geïnteresseerd in zowel het toekomstig onderhoud en 
het beheer van het glasvezelnetwerk als in medefinanciering van de investering.  Ondertussen 
hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden. Alle partijen hebben het voornemen 
uitgesproken met elkaar verder te willen gaan. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief. 

 Op ons verzoek heeft gedeputeerde Jumelet de wethouders en de betrokken ambtenaren van 
de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen, evenals de eerdergenoemde maatschappelijke 
partner en de genoemde initiatieven uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 11 april. 
Onderzocht werd of een samenwerking tussen de provincie, de gemeenten, de initiatieven en 
deze partner een reële optie is om vervolgens een financieringsplan uit te werken voor Glas van 
Aa tot Hunze, Yde de Punt, Annen en mogelijk aansluitende kleinere initiatieven. 

 
Uw belang 
Wat betekent dit concreet voor u als deelnemer? 
 Het voorbereidingstraject is ingewikkelder dan gehoopt en gedacht, maar er is op dit moment 

nog geen echte vertraging in onze plannen. 
 Door meer uniformiteit en standaardisatie wordt de toekomstbestendigheid van het netwerk 

verbeterd en hopelijk wordt de aanleg daardoor iets goedkoper.  
 De toekomstige keuzemogelijkheden voor providers worden aanmerkelijk vergroot. 
 
Via een volgende nieuwsbrief, via onze website en via de plaatselijke nieuwsbronnen houden we u 
graag verder op de hoogte van de voortgang van onze plannen. 
 
Namens Stichting Glasvezel Annen 
Piet Steenbergen, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhysOZ2rzTAhXHsxQKHQeBCfgQjRwIBw&url=http://www.dorpsraadlangenboom.nl/lvcnetlangenboom/&psig=AFQjCNEbBnA1Bhu85NwgXkqh-oFzI8orWQ&ust=1493109936620870
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9, 10 en 11 juni 2017 
Tijdens het Vocaal Festival Annen, hebben we op zaterdag 10 juni gratis workshops. Deze 
workshops worden gegeven door verschillende professionele docenten. De workshops worden 
gegeven  in de Sporthal, het Dorpshuis en in de kuil van OBS de  Eshoek, tussen 11.00-15.00 uur.  
 
Speciaal voor de jeugd hebben we deze bijzondere workshops. 

 
Jan Petersen | Meneer Produceer 
The 45 minute hit song challenge  
 
Muziek maken met de Computer en je Mond. Dit klinkt misschien als een 
rare combinatie, maar dat is precies wat we gaan doen in deze workshop. 
We kunnen een HipHop beat maken, een House Hit, of vul zelf wat in alles is 
mogelijk!  
 
 
 
 
 

 
Tineke Rouw | Buikdansen met Tineke  
 
Dansen op de muziek van Shakira, Tarkan en andere vrolijke muziek?  
Een zee aan ervaring en tal van buikdanscursussen in binnen- en 
buitenland hebben haar tot iets unieks gemaakt. Dus wil jij leren 
buikdansen en zingen? Dat kan! In deze leuke workshop! 
Dus kom zaterdag 10 juni naar Annen en maak muziek, leer buikdansen 
maar bovenal we gaan plezier maken! 
 
Festival in Concert vrijdag 9 juni 
20:30 – 22:30 uur  Thema Tranentrekkers Een avond van meezingen, smartlappen en levenslied. 
 
Vocaal Festival Annen zaterdag 10 juni 
10.00-17:00 uur 40 koren op 10 podia, verspreid door het dorp. Zoals elk jaar weer genieten! 
 
Festival Proms Annen, dit jaar het lustrum: 5 jaar Festival Proms 
19:30–21:30 uur Veenkoloniaal Symfonie Orkest met koren. Thema Musicalsongs.  
 
Festival on Tour zondag 11 juni 
10:00 -17:00 uur voorstellingen op steeds verrassende en onverwachte locaties. 
 
Pedaal Vocaal zondag 10 september 
Een muzikaal en actief evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa 
http://www.pedaalvocaal.nl  
  
Meer info: www.vocaalfestivalannen.nl 
 

http://www.pedaalvocaal.nl/
http://www.vocaalfestivalannen.nl/
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2016  
 

 
 

HartslagNu / Hartveilig Annen 

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel 
hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. 
Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties gebeuren thuis. 
In december 2012 zijn wij als werkgroep Hartveilig Annen gestart met het opzetten van een 
burgerhulpverleners netwerk in Annen. In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een 
hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te 
komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet daarom binnen 
6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Daarom is het zo belangrijk dat er burgerhulpverleners 
zijn die binnen 6 minuten kunnen reanimeren en een schok kunnen toedienen met een AED.  
 
Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. 
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van 
een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook 
een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een 
oproep via een sms of via de speciale app. 
 
Help jij ons mee? Samen kunnen we levens redden!  
 
Ben je in het bezit van een geldig reanimatie en/of AED diploma? Meld je dan nu aan op 
http://www.hartslagnu.nl/ ga voor meer informatie naar http://hartveiligannen.nl 
 
Zou je graag willen leren reanimeren? Dan wordt er voor een speciaal tarief een reanimatietraining 
gegeven in Annen. Geef je op door een mail te sturen naar Burgerhulpverlening@live.nl 
 
Hartveilige groeten,  
Dick Hendriks, Nico Arling, Menzo Wester en Vincent Kampherbeek  
Hartveilig Annen 
http://hartveiligannen.nl/ 
 
 

http://www.hartslagnu.nl/
http://hartveiligannen.nl/
mailto:Burgerhulpverlening@live.nl
http://hartveiligannen.nl/
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Ondanks eerdere berichten wordt er toch nog een computercursus voor beginners georganiseerd, 
vóór de zomervakantie.  
 
Klik & Tik: internetcursus voor beginners 
 

 

Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt steeds 
belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, 
belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat gaat tegenwoordig allemaal via 
internet.  

De Bibliotheek Aa en Hunze helpt door middel van de cursus Klik & Tik. Deze cursus leert mensen 
beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites 
zoeken, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. 

Ook kun je met behulp van het oefenprogramma Klik & Tik thuis oefenen. Via filmpjes bekijk je de 
uitleg en daarna kun je aan de slag met praktische oefeningen. Heb je thuis geen computer, dan 
kun  je tijdens de openingstijden van de Bibliotheek oefenen op een van onze computers.  

Klik & Tik bestaat uit drie delen: 

• De basis (over typen, klikken en websites bekijken) 
• Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers) 
• Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs) 

De cursus Klik & Tik wordt gegeven in de Bibliotheek Annen 

Data:  Dinsdag 23, 30 mei en 6, 13 en 20 juni 
Tijdstip:  14.00 tot 16.00 uur 
Kosten:  De cursus is gratis. Je betaalt voor koffie met iets lekkers €5,00 en eventueel een 

koptelefoon.  

Heb je vragen of wil je deelnemen aan de cursus Klik & Tik? Bel met : 088-0128295. Ook kun je 
terecht bij de medewerkers van de bibliotheek in Annen. Plaatsing gebeurt in volgorde van 
aanmelding. 

Afwijkende openingstijden.  
De Bibliotheek is gesloten op: 
- Woensdag 24 mei (Sport- en spelweek) 
- Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) 
- Maandag 5 juni (2e Pinksterdag) 
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Yoga Terra heeft nog 2 plekjes vrij! 
 
Welkom 
Ik geef yoga in Eelde-Paterswolde, Annen en Zuidlaren en ik nodig je van harte uit om mee te 
doen! Waarom? Yoga maakt je bewuster van wat jouw lichaam je vertelt. Je ervaart je adem beter 
en dieper. Je wordt soepeler. Yoga geeft rust in hoofd en in lichaam. Vaak kun je na een les 
heerlijk diep slapen of het wekt juist een aanstekelijke energie in je op! Yoga brengt balans en het 
mooiste is: dat doe je gewoon zelf! 
 
Yogaterra 
Door middel van oefeningen volgens een vaste opbouw word je je beter bewust van jouw lichaam. 
Twee dingen staan daarbij centraal: de bewegingen van de gehele wervelkolom en je adem als 
verbinding tussen lichaam en bewustzijn. En natuurlijk: je eigen overgave… 
 
Monique Brinks email: info@yogaterra.nl telefoon: 06 5337 4571 
www.facebook.com/YogaterraNederland 
  
Dinsdagavond:  Speelzaal OBS De Eshoek – Molenakkers 30 (ingang kant vh Dorpshuis) 
1e les: Van 19.00 tot 20.30 uur (vol) 
2e les: Van 20.30 tot 21.45 uur (plek voor 2 nieuwe mensen) 
Meer info http://yogaterra.nl  

mailto:info@yogaterra.nl
http://yogaterra.nl/
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Opening Zwembad 
Zwembad de Borghoorns opent 6 mei de deuren 
en sluit deze op zaterdag 9 september. 
 
In 2017 bestaat het Zwembad 50 jaar en dat 
vieren we. 
Over het hele seizoen zijn er extra activiteiten 
gepland.  
- Zwemvierdaagse 12 t/m 16 juni. 
- Swim in (disco of bioscoop in het zwembad) op 
vrijdag 14 juli.  
- Auto te Water - op aanvraag! 
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Veelzijdig Annen, groep van 16 winkels, organiseren een leuke moederdagactie. Ze zetten moeders 
in het zonnetje met een lekker ontbijt. 
 
Kinderen kunnen hun moeder opgeven voor een heerlijk ontbijt. Uit alle inzendingen zullen 6 
gelukkigen worden getrokken. Deze moeders zullen op moederdag, zondag 14 mei, een ontbijtje 
bezorgd krijgen. 
 
Is jouw moeder de liefste, leukste, grappigste moeder ter wereld? En wil je haar graag verrassen 
met een lekker ontbijtje? Geef haar dan nu op... 
 
Opgave flyers zijn oa verkrijgbaar bij de winkels. Opgeven kan tot 8 mei.
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    Joke van de Grift 

 

Workshop “Lekker in je vel!” 
 
Een avond over gezonde en betaalbare voeding en lekker bewegen. Geen 
bijeenkomst waarin we praten over afvallen of diëten, maar wel een avond vol 
informatie, gezelligheid en lekkere hapjes.  

Tijdens deze avond gaan we lekkere hapjes maken met Joke van de Grift, 
gewichtsconsulente. Andrea ter Veld van de Geldacademie praat u bij over 
voordelig boodschappen doen en gezond bewegen zonder spierpijn in de 
portemonnee. 

 

Wanneer:   woensdag 31 mei 
Tijd:    inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur 
Locatie:   Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36a, Annen 
Meenemen:  snijplankje en mesje 
 
Deelname is gratis en wordt u aangeboden door Impuls. 
In verband met de boodschappen aanmelden vóór donderdag 25 mei bij:  
Martine Hopman, Impuls, e-mail: hopman@impuls-welzijn.nl,  
mobiel: 06-13227483.             

  
 

 

  

mailto:hopman@impuls-welzijn.nl
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Wist u dat Harleydag Annen nu ook te vinden is op Facebook? 
 
www.harleydagannen.nl  
https://www.facebook.com/harleydagannen  
 
 

 
 

 
 
Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
 
 
Maandag 12 juni vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  

 
Maandag 12 juni vanaf 18.00 uur oud papier ophalen met 
medewerking van ploeg Roze 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 alleen oud papier en 

karton is zeer welkom. Bedankt!  
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk) 
 
 
Zaterdag 27 mei 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. 
 

http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
https://www.facebook.com/260714637706399/photos/260900627687800/
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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  
 
 
 
Historische Vereniging organiseert Schuilingwandeltocht in Groepsverband. 

 
De Historische Vereniging Annen organiseert op zondag 7 mei 
a.s. de z.g. Schuilingwandeltocht. 
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het gedenkteken op de Roelof 
Schuilingbrink. 
 
De  Historische Vereniging Annen nodigt leden en andere 
belangstellenden uit om deel te nemen aan de 
Schuilingwandeling, die vorig jaar als onderdeel van het 
Schuilingproject is uitgezet rond Annen. 
Onderweg zullen enkele markante punten nader worden belicht 
door personen die daar een speciaal verhaal bij hebben!  De 
wandeling is ruim 7 km lang. Sommige stukken zijn bij natte 
weersomstandigheden modderig en daarom adviseren wij om 
stevige wandelschoenen aan te trekken.   Bij de finish is er soep 
in cafe “de Grutter”. 
 
Meedoen? Meld je aan via:  secretaris@annentoen.nl.  
of 0592 272625. http://annentoen.nl  
 

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 3 mei. 
 
Leden van de vereniging kunnen gratis meedoen.  
Introduce’s / niet leden E.2,50, te voldoen bij de start. 
 
 
Fiets gezellig mee! 

Op vrijdag 26 mei, in de Sport en Spelweek, organiseren de Vrouwen 
van Nu de fietsoriëntatietocht. Alle inwoners van Annen mogen 
gezellig mee fietsen. 
 

 
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 afgelopen jaren is deze markt dusdanig in populariteit 
gestegen dat elke editie duizenden mensen naar Annen 
trekken wat zorgt voor de nodige praktische problemen. 
 

Indien u voornemend bent deze markt te bezoeken is het noodzakelijk dat u zich houdt aan de 
regels omtrent het parkeren. In het dorp is dit duidelijk aangeven middels borden die u ook naar 
het gratis parkeerterrein leiden. 
 
Het dorp ontvangt u gastvrij, gedraag u dan ook als gast.  

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
mailto:secretaris@annentoen.nl
http://annentoen.nl/
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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: 
-21 mei  
-18 juni 
-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. 

 
 
 

 
Creatieve Inloopochtend in het ’t Holthuys 

 
Elke eerste maandag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur voor een kopje 
koffie, thee, praatje, gezelligheid en als je wilt creatief bezig zijn. Waar? In 
de ruimte bij de achteringang van ’t Holthuys. 

 
 
 

 

 
 
Nationale Vogelweek 
 
Met een bioloog op zoek naar de vogels in het Annermoeras, waarbij 
extra aandacht is voor Kleine karekiet, Tureluur en Rietzanger.  
 
Zaterdag 13 mei 10.00 – 17.00 uur 
Zondag 14 mei 10.00 – 17.00 uur 
 
www.drentslandschap.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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