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Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 7           Oktober 2016 
 

 
 

 

STEM OP COMMISSIE DORPSBELANGEN! 
 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart 
toe en organiseert ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Deze 
campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en 
stichtingen.  
Commissie Dorpsbelangen vraagt u op hen te stemmen, zodat ze ook in 2017 
een geweldige de Sport en Spelweek kan organiseren!  
Met elkaar, voor elkaar! 
 

 
Vanaf 4 oktober kunnen Rabobank leden hun stem uitbrengen op:  <klik hier> 
 
 
 

 

https://www.mijnbankenik.nl/assen-nd/clubkascampagne?ra_resize=yes&ra_width=&ra_height=&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes&ra_mfvars=clickout%7CRabobank+-+Rabobank+Clubkascampagne+2016+voor+Verenigingen+en+Stichtingen+%7Cexternalwebsite
https://www.mijnbankenik.nl/assen-nd/clubkascampagne?ra_resize=yes&ra_width=&ra_height=&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes&ra_mfvars=clickout%7CRabobank+-+Rabobank+Clubkascampagne+2016+voor+Verenigingen+en+Stichtingen+%7Cexternalwebsite
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Voor meer informatie kijk op: 
 
http://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Burgerparticipatie/Jullie_idee_samen_uitvoeren 

http://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Burgerparticipatie/Jullie_idee_samen_uitvoeren
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Klaverjassen, les en spelen. 
 
Dorpsgenoten, 
Wil U of jij Klaverjassen leren? Dat is mogelijk. 
Sjaak Mes is de Docent, plaats, tijd en kosten is afhankelijk van het aantal cursisten. 
Opgave mogelijk bij Wilma Weggers. Telefoon 0592-272714. 
 
De 1e dondermiddag in oktober (6 oktober) beginnen we weer met Klaverjassen. 

 
• Waar? In de Sportkantine van de “Burgemeester Lambershal”. 
• Hoe laat? Aanvang 13.45 uur. Iedereen is Welkom! 
• Wat kost dat? Helemaal niks! 

 
Heel gezellig, komt U ook? 
Jan v.d Velden en Wilma Weggers Info:  tel: 272714. 
 
 
 
 

 

 

Kern met Pit 

HEB JIJ EEN IDEE VOOR JE BUURT?  

Het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, een museum opzetten over de 
plaatselijke historie, een educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot 
theater waar de hele buurt aan mee doet. Zo maar wat voorbeelden waar je als Kern met Pit mee aan 
de slag kunt gaan. Heb jij ook een goed idee voor je buurt? Doe dan mee! 

Tot en met 31 oktober kun je je inschrijven. Maak van jouw idee of droom werkelijkheid! 

Meer informatie kijk op www.annen-info.nl of http://kernmetpit.nl/home/default.aspx  
 

http://kernmetpit.nl/PageByID.aspx?sectionID=134121&contentPageID=
http://kernmetpit.nl/PageByID.aspx?sectionID=134105&contentPageID=
http://www.annen-info.nl/
http://kernmetpit.nl/home/default.aspx
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Najaarsconcert muziekvereniging Drenthina op 12 november. 
 
De muziekvereniging Drenthina geeft op 12 november haar jaarlijkse concert. Het orkest zal een zeer 
gevarieerd programma bieden met een mix van harmoniemuziek en een variatie van verschillende 
popsongs. Zo zal er muziek te horen zijn van o.a. Amy Winehouse en Supertramp.  
Tevens zal er een optreden zijn van de Biggle Baggle Big Band. Dit orkest bestaat uit 
amateurmuzikanten uit de regio Noord Drenthe. Ze spelen, zoals de naam al aangeeft, vooral bigband 
muziek. Beide orkesten staan onder leiding van Jack Westra, een zeer enthousiaste en bevlogen 
dirigent. Het concert zal plaatsvinden in (het voorste gedeelte van) de Burgemeester Lambershal en 
begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00. (Kinderen t/m 12 jaar gratis) 
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Najaars- en pompoenenmarkt 1 oktober 

 

 
Zaterdag 1 oktober 8e Najaars- en pompoenenmarkt in Annen  
Voor de 8e keer zal op zaterdag 1 oktober de Najaars- en 
Pompoenenmarkt worden gehouden bij Tuinwinkel Klinkers in Annen. 
De markt wordt gehouden van 09.30 t/m 17.00 uur  
Tijdens deze markt zal er voor groot en klein leuke activiteiten zijn 
o.a. een luchtkussen. 
Naast de producten van Tuinwinkel Klinkers, waaronder natuurlijk 
Pompoenen en Kalebassen en diverse creaties hiermee, zijn er 
diverse kramen met een groot diversiteit aan producten zoals o.a. 
brocante, woonaccessoires, sieraden, streekproducten en 
tuindecoratie. Kom gezellig langs  
  
U vindt Tuinwinkel Klinkers en de markt aan de achterzijde van 

winkelcentrum d'Anloop in Annen Voor meer informatie, bezoek de website 
www.tuinwinkelklinkers.nl  
 
 
 

 
 
 
Brocante Routedagen, ook bij Moni’s Allerhande, 28 t/m 30 oktober 
 
Het is weer zover, 15 brocante winkeltjes in Drenthe openen hun deuren tijdens de Brocante 
Routedagen in het weekend van 28 t/m 30 oktober van 10:00 tot 17:00 uur. 
 
Voor deelnemers kijkt u op www.facebook.com/monisallerhande  
Moni’s Allerhande, Zuidlaarderweg 120 Annen 
 
We verheugen ons op uw bezoek aan onze winkeltjes! 

http://www.tuinwinkelklinkers.nl/
http://www.facebook.com/monisallerhande
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2016  

Van Traonendal tot Hemelriek  
 
De bewoningsgeschiedenis van het dorp Annen 

Een boek van ongeveer 320 bladzijden met veel oude en nieuwe 
foto's van de boerderijen en woningen. Krantenknipsels van 
branden, diefstal, stroperij, advertenties en nog veel meer 
wetenswaardigheden over de inwoners.  

Aan de hand van een luchtfoto uit 1951 hebben we van alle toen 
bestaande huizen de vroegere bewoners uitgezocht en tezamen met 
een of meer foto's van hun pand opgenomen. Daarbij hebben ook de 
inmiddels afgebroken en voorgoed verdwenen panden hun plekje in 
de bewoningsgeschiedenis van Annen hervonden. Van een aantal 

bewoners konden we gegevens tot vóór 1700 herleiden, van andere families is soms maar weinig 
bekend. Van de huidige bewoners zijn alleen de familienamen weergegeven. 
 
Eind november 2016 is het moment aangebroken dat dit naslagwerk over ons dorp Annen 
in een beperkte oplage ter verkoop zal worden aangeboden. 
 
Belangstellenden kunnen tot 1 november 2016 reeds via onderstaand formulier het boek bestellen 
voor de actieprijs van 25 euro. Daarna voor 30 euro. 

Dit boek is ook te bestellen via het mailadres: info@oud-annen.nl  

Voor eventuele informatie kunt u zich wenden tot: 

Marianne Mulders, tel 0592-272211; Piet Kaan, tel. 0592-272124; Henk Veenhof, tel 0592-272166  

Willem Mulder, tel. 06-22964190  

Dit formulier inleveren bij Middenweg 157, Annerstreek 19, Havenstraat 5 of De Hullen 2. 

Medio eind november kan het boek worden afgehaald bij bovenstaande adressen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ik bestel ......exempla(a)r (en) van het Bewoningsboek van Annen voor de actieprijs van 25 euro. 

- Ik wil het boek graag over de post ontvangen en betaal 3 euro portokosten extra (€28,-) 

- Betalingswijze: Vóór 1 november overmaken op rek.no. NL94 RBRB 0941433587 
t.n.v. H. Veenhof, Havenstraat 5, Annen onder vermelding van  
Bewoningsboek.                                               

 

Ondergetekende: 

De heer/mevrouw 

Adres  

Postcode       Plaats  

Telefoon      E-mail adres 

Datum  

 

Handtekening    

http://annen-info.nl/2-uncategorised/549-van-traonendal-tot-hemelriek
mailto:info@oud-annen.nl
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Wijziging openingstijden Bibliotheken Aa en Hunze 
 
De bibliotheken in Annen, heeft per 1 oktober 2016 gewijzigde openingstijden. 
 
maandag 14.00 – 17.30 en 18.30 – 20.00 
woensdag 12.30 – 17.30 
donderdag 14.00 – 17.30 
 
 
 

 
 
 
Zuidlaarderbollenactie  VV Annen, 7 oktober  
 

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De pupillen van 
de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u 
aan de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te 
verkopen. De opbrengst van de actie komt  
volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging. 

De actie vindt plaats op 7 oktober  tussen 18:00 uur en 20.15 uur in de 
dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-
Annerveen.  
 
De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop! 
 

 

Peutergym Annen 

Peutergym Annen vindt plaats op de vrijdagochtend van 10:45 tot 11:45 uur in de Sporthal van 
Annen. De sporthal wordt omgetoverd tot een speelparadijs. Kinderen tot 4 jaar kunnen onder 
begeleiding van een ouder, opa of oma of oppas lekker gaan ontdekken, klimmen en klauteren. De 
kosten zijn 80 cent per peuter.  

Lijkt het je ook leuk om mee te helpen in de organisatie of heb je een vraag? Mail dan naar 
peutergym@live.nl.  Info: http://peutergym.webklik.nl/page/welkom  

De volgende data staat er dit schooljaar Peutergym gepland. 
14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december 2016, 13 en 27 januari, 3 en 17  februari 
10 en 24 maart, 7 en 21 april 2017. 

mailto:peutergym@live.nl
http://peutergym.webklik.nl/page/welkom
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Bij BCAO kennismaken met badminton!  
 
BCAO, de badmintonclub voor Annen en omstreken zoekt mensen die 
badminton willen spelen op recreatief niveau.  
 
Badminton is een leuke, uitdagende en tactische sport die bij BCAO voor een 
aantrekkelijke prijs beoefend kan worden. Iedereen van 16 jaar tot 55+, is 
welkom om kosteloos te proeven van het spel en de sfeer bij de vereniging. BCAO speelt op 
vrijdagavond van 19.30u tot 22.00u in de Burgemeester Lambertshal en aansluitend kan er een 
drankje genuttigd worden in het sportcafé.  
 

Wie uiterlijk in de herfstvakantie (weer) lid wordt, krijgt 15 euro korting op 
de contributie en betaalt geen inschrijfkosten. Bij voldoende belangstelling 
van 55+-ers ontwikkelt de club voor mensen die (weer) beginnen met 
badminton een speciale introductie, waarna training voor beginners kan 
worden gevolgd. Ook geschikt voor mensen die het spel alleen van de 
camping kennen! 
 
Belangstellenden zijn welkom op de trainingsavonden in de hal. Meer 
weten? Contactpersoon is Ben Lachmann; telefoon: 0592-865523 en email: 
bgmlachmann@gmail.com. Kijk ook op www.bcao.nl.  
 

 
 

 
 
Anner Bridgeclub Open Inloop Bridge 
 
Op 4-10, 18-10, 1-11, 15-11, 29-11, 6-12 en 20-12 organiseert 
de Anner Bridgeclub een Open Bridgemiddag bij Woodz in Anloo. 
 
Iedere bridger is welkom, van beginner tot routinier. 
Aanmelden tussen 13:00 en 13:20 
 
Voor meer info: 
https://www.nbbclubsites.nl/club/13034/nieuws/759581 
 

 
 
  

mailto:bgmlachmann@gmail.com
http://www.bcao.nl/
https://www.nbbclubsites.nl/club/13034/nieuws/759581


Pagina 9 van 11      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 7     oktober 2016  
 

 

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

 
Zaterdag 29 oktober vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 

Oud papier ophalen met medewerking van ploeg 
Boonstra vanaf 09.00 uur. 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 en de verenigingen, dus 
alle beetjes helpen! 
 
Zelf papier wegbrengen naar de oud papier container van 
Commissie Dorpsbelangen, is makkelijker geworden. Je 
kan het er zelf zo in gooien, het hoeft dus niet meer 
gestapeld te worden. 
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 22 oktober oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 
 

Mocht u oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de 
Harleyclub Annen, dan kunt u ons bellen of mailen en wij komen 
het graag bij u 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, u hoeft dit 
niet te melden, maar als u iets van de aanhanger wilt 
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

Wilt u 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 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
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Vrouwen van Nu, Annen 

  
In september beginnen onze afdelingsavonden weer. 
Deze worden gehouden in het Dorpshuis, aanvang 19.45 uur. Niet leden zijn van harte welkom om 
eens een avond mee te maken en te genieten van de gezellige sfeer van onze actieve afdeling! 
Dinsdag 25 oktober: Buurtzorg Gieten 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitster Anneke Greving, 
tel. 0592-271743, email annekegreving@hotmail.com  
 
 

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

 
 
 

 
In Ons Dorpshuis in de maand oktober: 
 

 
Maandag 10 oktober 09.30- 11.30 uur 
KOFFIE-OCHTEND  
Inloop, geen entree, de koffie is gratis 
 

 
Zondag 16 oktober  11.30 -14.00 uur 
VAN KOFFIE NAAR EETTAFEL 
Toegangsprijs 7,50 incl een consumptie 
Een drie gangen menu geserveerd aan tafel, voor inwoners die er even 
tussenuit willen.  

 
Maandag 3, 10, 24, 31 oktober  20.00 -22.00  
BREIEN 
Er wordt in een gezellige groep gebreid, Ook minder ervaren breisters kunnen 
meedoen, Ervaren breisters helpen je graag op weg, wel je eigen materiaal 
meenemen. Ga je voor het eerst breien? er zijn altijd genoeg spullen om je 
enthousiast te maken! 
Toegangsprijs € 5,00 incl. koffie of thee 
 

 
 

Waark, ik goa noar tahiti 
 
In het kader van het Werkmanjaar 2015 brengt Theatergroep Waark "Ik goa 
noar Tahiti." Een voorstelling over de dramatische laatste dagen van de 
Groningse kunstenaar, drukker en dichter Hendrik Nicolaas Werkman. 
Zeventig jaar geleden, drie dagen voor de bevrijding van Groningen, werd 
Werkman, samen met negen anderen, bij Bakkeveen gefusilleerd door de 
Duitsers. 
Het stuk is een toneelbewerking van het scenario dat Ger Beukenkamp 
schreef in 1992 voor een, meermalen internationaal bekroonde, film. 
Speciaal voor Waark heeft Beukenkamp het script bewerkt voor theater. 

Vanwege het geweldige succes is besloten het optreden met enkele maanden te verlengen. 
Ons Dorpshuis is het gelukt om Waark aan het begin van dit theaterseizoen te strikken het stuk "Ik goa 
naor Tahiti" ook voor de inwoners van Annen te spelen. 
Zaterdag 22 oktober  20.00- 23.00, toegangsprijs € 7,50 vrienden € 2,50 

 
 
 

mailto:annekegreving@hotmail.com
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttcO6vKzPAhXHaRQKHVK6BrkQjRwIBw&url=http://www.waark.nl/voorstellingen/ik-goa-noar-tahiti&psig=AFQjCNGst1uPfw1UeX8MwYoPGaMNd7XAOQ&ust=1474960019575078
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Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: www.drentslandschap.nl. 
 
Een voorbeeld: 

Zondag 2 oktober volop vermaak op het Kinder Buiten Festival  

Op zondag 2 oktober organiseert Stichting Het Drentse Landschap 
de derde editie van het Kinder Buiten Festival, dat traditiegetrouw 
plaatsvindt bij boerderij Kamps in Rolde. Iedereen, jong en oud, is 
tussen 12.00 en 17.00 uur van harte welkom op het leukste 
buitenfeest van het jaar: de toegang is gratis. Het totale 
programma is te vinden op  
www.drentslandschap.nl/kinderbuitenfestival.  
 
Datum: zondag 2 oktober 
Tijd: 12.00 – 17.00 uur 
Locatie: rond boerderij Kamps, Kamps 1, 9451 TB Rolde.  
Parkeren: achter café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Deurze 
(vanaf daar is het ongeveer 5 minuten lopen naar het 
festivalterrein). 
 
 

 
Zondag 2 okt 13.00-17.00 uur Kano struintocht over de Hunze 
Een tocht over de nieuwe meanders van de Hunze in de omgeving van Spijkerboor. Onder begeleiding 
van een natuurgids vaart u een route door de natuurgebieden Elzemaat en Annermoeras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drentslandschap.nl/
http://www.drentslandschap.nl/event/kinderbuitenfestival
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