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   Jaargang 10                            augustus 2019 
 

 
 

Officiële opening terrein rond de sporthal, 20 september.  

 
De officiële opening zal op vrijdagmiddag 20 september plaatsvinden in aanwezigheid 
van alle schoolgaande kinderen, sponsoren, aannemers en vrijwilligers. Ook alle 
dorpsbewoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vanuit de 
Historische Vereniging is het idee ontstaan om het plein een naam te gaan geven, 
deze zal dan onthuld worden.  

 

 

De kalender van Annen samen actueel houden. 

 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?  
Ga dan naar www.annen-info.nl  
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

 

Maandag 26 augustus  vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen. 

 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken. Deze keer is dat Ploeg Roze 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook.  
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er 
inderdaad in en niet naast gooit.  

 
Is de container vol, stuur dan even een berichtje naar 
info@annen-info.nl  
 
Alléén oud papier en karton is zeer welkom. 
Bedankt!  
De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, 
aan de Spijkerboorsdijk.  
Kijk ook op: mijnafvalwijzer.nl 

 

 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl
https://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmuLLhtraAhVDVxQKHXt5A7sQjRx6BAgAEAU&url=https://oldenzaal.nieuws.nl/nieuws/20171215/ophalen-oud-papier-zuid-berghuizen-weekje-vervroegd/&psig=AOvVaw2ScHdzUxT7qIKTkricEKxA&ust=1524904616565415
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii26mL7rjiAhXLUlAKHRRZARUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Findebuurt.nl%2Fhoekschewaard%2Fnieuws%2Fgrote-puinhoop-voor-papiercontainers-van-sho-dit-kan-zo-niet-langer~54526%2F&psig=AOvVaw0c9GvxW49FTGT7_ihDiqT-&ust=1558948534366808
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdi4b5ytraAhWS2aQKHaqnCyoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/kalender-1&psig=AOvVaw05lq48L6XTw-D01jLsaND4&ust=1524922883826660
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi36JCy7rjjAhWB_KQKHVBbAuIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.speeltuinvaesrade.nl%2Factiviteit%2F93%2F&psig=AOvVaw2AEHbWgUSPXanPozyDT2YZ&ust=1563346673810917
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Van 27 september tot 11 oktober kan je weer stemmen op Commissie Dorpsbelangen! 

Samen vieren we de winst! Rabo Clubkas in een nieuwe jasje en heet nu: Rabo ClubSupport. 
 
Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van 
Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale 
netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, 
dorpen en steden sterken. En zo ons hele land. 

Van 27 september tot 11 oktober a.s. stemmen de leden van de 
Rabobank op hun favoriete club. Elke stem is geld waar voor jouw 
vereniging of stichting.  
Tijdens de finale-avond op maandag 14 oktober wordt op feestelijke 
wijze de uitslag bekend gemaakt. 

Word nu lid, want alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen! 

Ben je nog geen lid van de Rabobank en wil je straks meestemmen over verdeling van het geld? Vraag 
dan nu het lidmaatschap aan, dit is heel eenvoudig, en kost je niets!  

www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden  

 

 
 

 

 
 
 
Zaterdag 7 september 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 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger 
wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

LET OP: WIJ NEMEN GEEN WITGOED MEER IN! 
 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   facebook.com/harleydagannen 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://www.rabobank.nl/clubsupport
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Overige activiteiten Harleydag Annen 
 

 
Zaterdagmiddag 10 augustus a.s.: BBQ in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. 
   
VOL=VOL Opgave bij Marleen Schepers 06-15222713 
 
 
 

 
 
 
 

De gezellige Brinkmarkten in Annen! 
 

 
11 augustus 
1 september 
 
10.00-17.00 uur 
Voor meer informatie kijk dan op: www.brinkmarkten-annen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
  

U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen 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.   
 
Op dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd. Dit 
kan zelf gemaakt zijn of gekocht. De workshops worden van te voren 
aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe en bij 

wie men zich moet opgeven staat aangegeven.  
 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434) 
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.30 uur 

 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.nl/
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Zwembad Branche Award 
 

Wordt zwembad de Borghoorns te Annen het beste openluchtzwembad van Nederland? 

 
 
In het leukste dorp van Drenthe ligt ons prachtige ‘Zwembad de Borghoorns’. Omringd door 
bomen, maar open in zijn geheel bezit dit openluchtzwembad  drie zwembaden en één 
peuterbad. Tevens is de grote, uitgestrekte zonneweide met diverse speelgelegenheden een 
belangrijk element voor het genot van de bezoeker. Aangeboden speciale evenementen zoals 
het luchtkussenfestival, koffiezwemmen en het A.K.B.S. (Anner kampioenschap bommetjes 
springen) voegen meerwaarde toe aan het normale zwemmen. 
 
Als zwembad doen wij mee aan de Zwembad Branche Award verkiezing. Met deze verkiezing 
wordt besloten welk (openlucht)  zwembad het beste zwembad van 2019 is. In deze verkiezing 
draait het om alle aspecten en kwaliteiten die een zwembad te bieden heeft. Wij doen aan deze 
verkiezing mee omdat wij belangrijk vinden wat u als bezoeker over ons bad vind. Met de 
resultaten willen wij niet alleen ons zwembad, maar ook Annen en omgeving op de kaart zetten. 
 
Om ons doel te bereiken hebben wij uw steun nodig. Uw mening over de kwaliteiten van ons 
zwembad zijn van grote invloed op het resultaat van deze verkiezing. Wij willen u hierbij dan ook 
vragen om voor ons het klanttevredenheidsonderzoek van de Zwembad Branche Award 
verkiezing in te vullen. Dit is een niet al te lange, anonieme enquête waarin u, uw mening kan 
laten horen. In ons zwembad stellen wij kwaliteit hoog op prijs, mocht u daarom verbeterpunten 
hebben, laat deze dan graag als feedback achter in de enquête. 
 
Wanneer u op de onderstaande link klikt wordt u doorgeleid naar de online enquête 
 
 
nl.research.net/r/KTO-ZwembadDeBorghoorns-2019 

 
Alvast bedankt, 
Het team van Zwembad de Borghoorns 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://nl.research.net/r/KTO-ZwembadDeBorghoorns-2019
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Ingekomen post 
 
 
 
Hallo Anneroelen, 
 
 

Op 21 september ga ik de sportieve uitdaging aan door een halve kilometer te 
zwemmen in de Noordzee bij Scheveningen tijdens de WWF Sea Swim. Ik doe dat om aandacht te 
vragen en geld in te zamelen voor een plasticvrije zee.  
 
Jaarlijks sterven minimaal 100.000 zeezoogdieren door plastic in zee. En wij mensen krijgen gemiddeld 
een creditcard aan plastic per week binnen via ons eten, drinken en ook via de lucht die we inademen. 
Voor dit wereldwijde probleem is nu actie noodzakelijk!  
 
Met deze zwem-actie ben ik op zoek naar mensen die mij willen sponsoren om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te zwemmen voor een oceaan zonder plastic.  

Elke bijdrage, hoe klein die ook is, is welkom 🙂 
 

Klik hier voor een donatie via mijn speciale actiepagina. 
 
 
Mocht je liever via een andere weg willen doneren mag je me altijd mailen: liannegreving@hotmail.com 
 
Alvast heel erg bedankt! 
 
Veel liefs, 
Lianne Greving 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.annen-info.nl/
https://kominactie.wnf.nl/actie/lianne-greving?utm_campaign=wnf&utm_content=new_action&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website
mailto:liannegreving@hotmail.com
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FC Skid Zomerspektakel  
 
In de zomervakantieweken is het voor de kinderen van skidkinderopvang een 
feestje om naar de BSO te gaan. Dit jaar hebben we gedurende alle weken van 
de zomervakantie de beschikking over het gebouw van scouting groep de 
Trekvogels uit Paterswolde en de kapschuur met voorzieningen op camping De Vledders in Schipborg.   
 
De BSO kinderen van skidkinderopvang kunnen tijdens de zomervakantieweken heerlijk genieten op de 
camping of het scouting gebouw  in plaats op de eigen opvanglocatie! 
 
Op de locaties valt van alles te beleven en worden er allerlei creatieve activiteiten georganiseerd zoals 
speurtochten, bosspelen en nog veel meer. We maken bovendien gebruik van alle faciliteiten op de 
camping. Zo kunnen we lekker zwemmen in de waterplas en spelen in de speeltuintjes of bossen, 

paarden verzorgen en doen we actief 
mee met activiteiten die het 
recreatieteam van de camping aanbiedt. 
De activiteiten zijn altijd onder toezicht 
van onze eigen pedagogische 
medewerkers.  
 
Dat het Zomerspektakel een succes  is  
blijkt wel uit het feit dat ouders hun eigen 
vakantie zelfs  afstemmen op de FC 
SKID weken. Op die manier  hoeven hun 
kinderen niets te missen van het 
Zomerspektakel. 
  
De zomervakantie is dit jaar van:  
15 juli tot 23 augustus. 
 

 
 
 
 

Pedaal Vocaal 15 september  
 
Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het 
stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag in 
september. 
Pedaal Vocaal is een  evenement waarin natuur, beweging 
en cultuur worden gecombineerd. 
 
Natuur, Cultuur en Fietsen. 
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook 
nog op mooie muziek getrakteerd worden. 
 
Tijdens dit muzikaal en actief jaarlijks evenement  komen deze 
drie zaken zomaar bij elkaar! 
 

Meer info: www.pedaalvocaal.nl  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.annen-info.nl/
https://vocaal-festival-annen.email-provider.nl/link/k4r6vbo1et/gzcpxzirvs/eyz6a0xbwz/ficukwl2yr/hiqfrpwja3
http://www.pedaalvocaal.nl/
http://www.pedaalvocaal.nl/
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15 september de 16de Ototec  Grasbaanraces in Annen  
 
Gratis grasbaanraces in Annen, een motorsportspektakel dat jaar in jaar uit door duizenden enthousiaste 
mensen wordt bezocht.  
Op 15 september strijden de volgende klassen om de punten voor het Nederlands kampioenschap: 50cc-
65cc-85cc-125cc jeugd en 125cc- 500cc shorttrack. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen dus de 
kampioenen zullen in Annen worden gehuldigd. Ook de 250cc shorttrack is op uitnodiging weer van de 
partij, dat levert zeker weer spektakel op! Natuurlijk zullen ook dit jaar de zijspancombinaties uit het 
binnen- en buitenland niet ontbreken op de grootste brink van Europa. In de regioklasse zullen de jongens 
en meiden uit de buurt strijden om de eer en de felbegeerde uiltjes. 
 
Tijdens de baandienst, in de pauze, komt het bestuur van MC Annen bij het publiek langs met “de emmer” 
voor de vrije gift. Dit jaar zal het geld ten goede te komen aan Hartveilig Annen. Hartveilig Annen heeft als 
doel om bij hartfalen  iedereen in Annen binnen 4 minuten te bereiken met een AED. Dit ter ondersteuning 
van de professionele hulpverlening die vaak een langere aanrijtijd heeft.  
 
MC Annen heeft  voor de komende 3 jaar een nieuwe hoofdsponsor gevonden: Ototec Automotive. Dit 
bedrijf met vestigingen in Tynaarlo en Drachten levert materialen aan garagebedrijven in de noordelijke 
provincies. Met hulp van Ototec Automotive,  overige sponsoren,  een grote groep vrijwilligers en de 
medewerking van de buurtbewoners belooft 15 september weer een mooie dag te worden.  
 
De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het publiek. 
Tijdens de rijdersvoorstelling worden alle coureurs persoonlijk aan het publiek voorgesteld om vervolgens 
als één groot lint langs het publiek te rijden. Dit is voor met name de jongste rijders altijd al een hele 
happening op zich. Vervolgens beginnen de wedstrijden. 
Meer informatie: www.mcannen.nl  of  facebook.com/MCAnnen 
28 september.  
 

 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.ototec.nl/
http://www.mcannen.nl/
https://www.facebook.com/MCAnnen
https://www.ototec.nl/
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Fietstocht rond Assen  
 
Op zondag 4 augustus van 14.00 tot 16.30 uur, houdt Stichting Het 
Drentse Landschap een schitterende fietstocht door de omgeving van 
Assen. Deelname is gratis en aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan 
alleen via www.drentslandschap.nl/activiteiten.  

Een schitterende fietstocht door de landschapsgeschiedenis rond 
Assen. Met een deskundige gids fietst u langs de Drentsche Aa en 
historische dorpen als Deurze, Anreep, Witten, Taarlo en Balloo. Ook 
de geschiedenis van de Drentse Hoofdvaart, de Asserwijk en het 
Noord-Willemskanaal komen aan de orde. Er wordt regelmatig gestopt 
om iets te vertellen.  

Aanmelding is noodzakelijk in verband met een maximum aantal 
deelnemers en kan via www.drentslandschap.nl/activiteiten. 
(doorklikken naar de juiste activiteit). Na aanmelding ontvangt u de 
exacte startlocatie. 
 
 

Meld je aan voor de nieuwsbrief via: drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap  
 

 
Nederlandse Vereniging van Square Dansers,  N.V.S.D afdeling THE BUCKET ook in Annen   

     
De Round - en Square Dance Club  "THE BUCKET"  bestaat vanaf 1980 
en is gestart in sept.1979 te Emmen (Emmer-Bucket). 
 
In het noorden van Nederland is dit de enige club in zijn soort, gevestigd in 
Drenthe en opgericht door Truus de Jong uit Annen. 
 

 
Rounddansen doe je met z’n tweetjes en lijkt op ballroomdansen, alleen… er wordt afgeroepen wat je 
mag dansen. 
Squaredansen is lopen en doe je met 4 paren in een vierkant. Je loopt op afroep allerlei figuren en wisselt 
van positie in de square. 
 
Truus is onze Club - Caller in Square-dans t/m niveau Mainstream (MS) en Cuer  voor het Rounddansen 
tot en met Fase 4. 
Haar meer dan 40-jarige ervaring is op meerdere Jamboree's en Round-Dance-Festivals bekend. 
    
De Club is erkend lid van de N.V.S.D. (Nederlandse Vereniging van Square Dansers)  
Wij dansen iedere maandag: afwisselend per week Round en Square. 
Ons Dorpshuis , Kruisakkers 36a, 9468 BJ Annen van 19.00  uur, tot 21.30 uur 
Meer info: www.thebucket.nl/  
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.drentslandschap.nl/activiteiten
http://www.drentslandschap.nl/activiteiten
https://www.drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap
file:///A:/BUCKET.HTM%23Truus
http://www.thebucket.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsuncityaz.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fsquare-dancers-montage-1024x384.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsuncityaz.org%2Frecreation%2Fclubs%2Fsun-city-squares%2F&docid=Hgk_2JNiAUOy8M&tbnid=u_lIK3zM3G1ScM%3A&vet=10ahUKEwid2rTy-dbjAhXWwAIHHbyBDKMQMwiMAShDMEM..i&w=1024&h=384&bih=729&biw=1440&q=square%20dancers&ved=0ahUKEwid2rTy-dbjAhXWwAIHHbyBDKMQMwiMAShDMEM&iact=mrc&uact=8
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Toneelvereniging Advendo viert in november haar 150 jarig jubileum. 
 
Toneelvereniging Advendo viert in november haar 150 jarig jubileum! 
Vier avonden, 22, 23, 29 en 30 november, zijn gepland in ons Dorpshuis. 
Met leden en oud-leden van Advendo, gaan we een aantal éénakters spelen. De rollen zijn inmiddels 
verdeeld en na de vakantie gaan we hiermee aan de slag om er een mooie feestavond van te maken.  
We zien u graag op één van de avonden.  
 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:drentscheaa@ivn.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifjrSj-9bjAhWCIlAKHbISA28QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwinsum.nieuws.nl%2Fnieuws%2F20180312%2Fbasiscursus-toneel-voor-volwassenen%2F&psig=AOvVaw3uB-TGqyY_0sSTUj2nt_vM&ust=1564380904978805
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28 september Burendag, meld je nu aan! 

 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag 
in september. Dit jaar op 28 september 
 
Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Vanaf nu kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld en kan een financiële bijdrage voor de 
activiteit worden aangevraagd. 
 
U kunt het digitale aanvraagformulier en alle voorwaarden en mogelijkheden vinden op burendag.nl  
 
Mede namens Douwe Egberts wensen wij u veel succes en zien uit 
naar een actieve en gezellige Burendag 
 
 

 
 
 
VakantieBieb 
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb weer open! Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je 
mee. Je vindt in de VakantieBieb boeken voor het hele gezin. 
De VakantieBieb is nu open voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen 
erbij.  
De VakantieBieb is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Alvast veel leesplezier! 
onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb 
 
Afwijkende openingstijden 
Tijdens de zomervakantie zijn we op woensdag gesloten. 
 
Digitaal Café 
Tijdens de zomervakantie is er geen Digitaal Café.  
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.burendag.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://cl.s7.exct.net/?qs=d3803fc820a7597e0c9f512c16d0dd645d3ba0218e8cf01f6a4f807a9924e9949cb0f6d0d7eec09b6c7771befff280686beca6fa7b89cda2
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Daktentfestival Schipborg  
 

De tweede editie van het Daktentfestival in Schipborg is 2 ½ 
maand voordat deze plaatsvindt, al uitverkocht. In 2018 werd 
voor het eerst een daktentfestival in Nederland georganiseerd. 
Het kamperen met een tent op het dak van je auto blijkt 
populair, want de gereserveerde plekken op camping de 
Vledders zullen van 13 t/m 15 september allemaal bezet zijn.   
 
“Het festival is opgezet om nieuwsgierige kampeerders te laten 
kennismaken met ervaren gebruikers van een daktent van 
diverse merken en modellen. Want wie kan je het beste over de 
voor- en nadelen vertellen van het kamperen met een daktent 

dan de gebruiker zelf?” 
 
Waarom de daktent populair is. 
De meeste mensen kennen de avontuurlijke aanblik van een daktent bovenop een terreinwagen in Afrika 
of Australië. Steeds meer kampeerders ontdekken ook de mogelijkheden van de daktent op een normale 
personenwagen. Want dat kan al snel. Voor een kleine personenauto als bijvoorbeeld een VW Polo of 
zelfs Fiat Panda zijn er al 2-persoons daktenten verkrijgbaar. Voordelen zijn er veel. Zo is het slapen op 
het dak behaaglijker dan in bijvoorbeeld een grondtent, omdat je veel minder last hebt van optrekkende 
kou. Een daktent houdt de kofferruimte vrij en wordt op een drassige kampeerplek niet vies. En het 
opzetten gaat net zo snel als een pop-up tent. Wanneer je dus veel onderweg bent en op verschillende 
plekken overnacht, is een daktent ideaal. “Momenteel zie je dat veel mensen de daktent gebruiken voor 
een roadtrip door Scandinavië, waar wildkamperen nog mag. Overal waar je met de auto kunt komen, kan 
je daar dus kamperen en dat geeft een ultiem gevoel van vrijheid”, vertelt Ivar van der Leij.  

 
Alles over daktentkamperen tijdens de bezoekersdag. 
Het festival is dan wel uitverkocht voor deelnemers, bezoekers zijn welkom op 
zaterdag 14 september tussen 14.00 en 17.00 uur om van alles te weten te 
komen over daktentkamperen. Er zullen demonstraties worden gegeven hoe een 
daktent wordt opengeklapt en aan welke technische voorwaarden je auto moet 
voldoen om een daktent te kunnen opbouwen. Verder zijn er verschillende 
thema’s waar je vragen over kunt stellen, zoals hoe je kunt gaan 
daktentkamperen met kinderen, hoe je een roadtrip naar de Noordkaap moet 
voorbereiden en wat je moet doen wanneer je wilt gaan winterkamperen in een 
daktent.  
  
 

 
 
Tweede Daktentfestival in Nederland 
Bezoekersdag op zaterdag 14 september  
Camping de Vledders, Schipborg, Drenthe 
daktentfestival.nl 
 
 
Een video-impressie van het eerste Daktentfestival van 
Nederland is te zien op de website van het daktentfestival op 
daktentfestival.nl . Het festival wordt mede mogelijk gemaakt 
door Campwerk Nederland (campwerk.nl) en iKamper BeNeLux 
(ikamper.nl).  
  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.daktentfestival.nl/
https://www.facebook.com/daktentkamperen/videos/299891940602419/
https://www.daktentfestival.nl/
http://www.campwerk.de/nl/
https://www.ikamper.de/nl/home/
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Vrouwen van Nu 

 
Donderdag 29 augustus: Fietstocht, vertrek om 9.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de sporthal. Opgeven 
bij de reiscommissie. 
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