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Avondvierdaagse Annen gaat door in september 
 
De organisatie van de Avondvierdaagse Annen heeft besloten om het 
evenement in het najaar toch door te laten gaan. De Avondvierdaagse 
Annen vindt plaats van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 september.  
 
Volgens Carolien van Holten, voorzitter van de stichting, gaf de versoepeling van de 1,5 meter 
maatregel voor kinderen de doorslag: ‘Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot 
volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden’, zegt Carolien. ‘Dit betekent dat de 
begeleiders van de Avondvierdaagse geen afstand meer hoeven te houden tot de kinderen, 
maar alleen tot elkaar. Daarnaast gaat het natuurlijk om een buitenactiviteit. Toen we dit 
hoorden, hebben we besloten om het toch door te laten gaan. Er is al zoveel afgezegd de 
afgelopen maanden, het leek ons een positief signaal om dit door te laten gaan.’ 
 
De Avondvierdaagse Annen zal dit jaar starten en eindigen vanaf het zwembad in Annen. De 
inschrijvingen die voor april zijn gedaan, kunnen gewoon blijven staan voor september. Heb je je 
kind nog niet aangemeld? Dit kan alsnog via: https://www.avondvierdaagse-
annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen. Meer informatie volgt binnenkort via de bekende 
kanalen. 
 

 
 
 
 
 
 

Avondvierdaagse Annen 2019 
 

https://www.avondvierdaagse-annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen
https://www.avondvierdaagse-annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen
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‘Iedereen was heel betrokken, we hebben veel leuke mail en telefoontjes gehad!’ 
 
De bibliotheek in Annen is inmiddels alweer zo’n zes weken open. Annemarie Karbaat-Ming is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bibliotheek en is over het algemeen 
wel tevreden. ‘De belangrijkste richtlijn waaraan we ons moeten houden is de 1,5 meter afstand 
en dat is in zo’n kleine bibliotheek als in Annen best een uitdaging!’, vertelt Annemarie.  
 
In de gemeente Aa en Hunze werd eerst de vestiging in Rolde geopend en daarna volgde 
Gieten. ‘Het was heel bijzonder om te zien dat er veel klanten vanuit Annen naar Rolde kwamen’, 
vertelt Annemarie. ‘Sowieso was iedereen erg betrokken, we hebben veel aardige mail en 
telefoontjes gehad. Ook reageerden mensen heel leuk op de bezorgservice die we op een 
gegeven moment zijn gestart. Ik heb heel wat uurtjes in mijn eentje in de bibliotheek 
doorgebracht om tasjes samen te stellen en deze vervolgens langs te brengen, maar het was het 
zeker waard.’ 
 

 
Annemarie Karbaat-Ming in de peuterhoek 

 
Op het moment dat duidelijk werd dat de bibliotheek weer open ging, was het even spannend 
aan welke richtlijnen mensen zich moesten houden. ‘Eerst moesten de boeken die werden 
teruggebracht allemaal 72 uur in quarantaine en moest iedereen verplicht de handen 
desinfecteren, dat is inmiddels wel weer versoepeld’, legt Annemarie uit. ‘Het was ook afwachten 
hoeveel vrijwilligers we mochten inzetten en welke vrijwilligers dit ook wilden. We hebben in 
Annen in totaal 17 vrijwilligers, zij doen de uitleen van de boeken en het klantcontact, ze 
organiseren het digitaal café en de boekenuurtjes.’ 
 
De andere activiteiten in Annen zijn nog niet opgestart. ‘We moeten nog even afwachten 
wanneer dit eventueel weer kan’, zegt Annemarie. ‘We hebben dit jaar Asschergelden gekregen 
als enige gemeente binnen de provincie Drenthe. We hebben hiervoor allemaal plannen voor de 
bibliotheken in de gemeente Aa en Hunze. Voor deze gelden kunnen we extra ondersteuning 
krijgen, maar hebben we ook meer ruimte om leuke dingen te organiseren. Een voorbeeld 
hiervan is de biebfabriek: hier kunnen basisschool kinderen aan de slag met digitale 
vaardigheden en techniek, bijvoorbeeld leren programmeren. We hebben voldoende plannen en 
ik zie dat ook helemaal zitten met het leuke team van vrijwilligers dat we binnen de bibliotheek 
Annen hebben!’ 
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Brinkmarkten Annen 
 
Op zondag 12 juli vond er eindelijk weer een 
Brinkmarkt plaats op de Brink in Annen. Er was 
veel belangstelling, zowel van standhouders als 
bezoekers. Ook de Brinkmarkt op zondag 26 juli is 
inmiddels al weer geweest.  
Vervolgens vinden er nog vier markten plaats, 
namelijk op:  
- 9 augustus 
- 23 augustus 
- 6 september (inhaalmarkt) 
- 20 september (inhaalmarkt) 
 
Voor meer informatie over de Brinkmarkten kun je terecht op: http://www.brinkmarkten-annen.nl/ 
 
 

Collectanten gezocht in Annen: MS collecteweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Annen. Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)? 
 
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen 
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvalverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen 
MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op 
tussen het 20e en 40e levensjaar.  
 
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de 
MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. 
 
Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de 
maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. 
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet doorgaan.  
 
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost 
maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 
Meer informatie of aanmelden? Kijk op de website: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.  
 

http://www.brinkmarkten-annen.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Digital Art Factory (DAF) organiseert workshops voor jongeren tijdens zomervakantie 
 
Voor jongeren vanaf 10 jaar die in de maand augustus niet op vakantie zijn organiseert Digital Art 
Factory (DAF) workshops. De workshops vinden plaats in DAF Gieten. In juli zijn er al twee 
workshops geweest, in augustus volgen er nog twee: op woensdag 5 en woensdag 12 augustus. 
Jongeren kunnen kiezen uit workshops tekenen en animeren op de iPad of een eigen nummer 
componeren in Garageband.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden van animaties gemaakt via Procreate (door Isa) 

 
De workshops vinden plaats in de DAF ruimtes onder leiding van de DAF coaches. Een mooi 
moment om kennis te maken met alles wat DAF te bieden heeft. 
Wil je mee doen? 
Geef je op door de volgende gegevens te mailen naar dafgieten@gmail.com: 
Naam, leeftijd en aan welke workshop(s) je mee wilt doen. Er is op locatie maar plek voor een 
beperkt aantal jongeren! Leeftijd vanaf 10 jaar. Kosten zijn € 5,- per workshop. 
 
De workshops in juli waren een groot succes. Er zijn spannende films gemaakt en een zestal 
animaties. Bij de animaties werd klei tot leven gewekt met geweldige resultaten. Van huppelende 
meisjes tot monster etende monsters 
https://www.youtube.com/channel/UCCNepv59bLx2aV0SPMHmTmw  
 
Veel workshop bezoekers blijven na de workshop wat langer in DAF om een 'echte' DAF middag 
mee te maken. Want vanaf 13 uur is DAF open voor de Daffers. Je kunt dan werken aan eigen 
projecten, bijvoorbeeld tekenen in de VIVE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘In de Vive’ door Dylan 

 
Meer informatie kun je vinden op digitalartfactory.nl onder het kopje Summerschool. En wil je 
gewoon een keer bij DAF komen kijken dan kan dat uiteraard ook! DAF is voor creatieve 
jongeren van 10-25 jaar. 

mailto:dafgieten@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCCNepv59bLx2aV0SPMHmTmw
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Slecht muizenjaar, weinig uilskuikens 
 
Ook dit jaar is uilenwerkgroep Annen, ‘De Anner Oelen’ op pad gegaan met 
Jos de uilenman om de kerkuilenkasten in en om het dorp te controleren en 
waar mogelijk de jonge uilen te ringen. Vanwege de slechte muizenstand is 
het een mager jaar geworden. Na het recordjaar 2019 is dat heel normaal. 
Sommige paartjes gaan zelfs niet eens broeden, omdat de vrouw niet 
voldoende opvet voor de eileg. Gaan ze wel broeden, dan leggen ze weinig eieren en worden 
weinig jongen geboren. En dat hebben we gezien dit jaar. De kasten in het dorp waren vrijwel 
leeg, maar in het buitengebied zijn er wel jonge kerkuilen geboren. Deze kregen een ring en we 
maakten een paar foto's om ze daarna weer terug in de kast te zetten. Erg leuk en leerzaam. 
Hopelijk zijn er volgend jaar weer meer muizen.  
 
Mocht je interesse hebben in de uilenwerkgroep ‘De Anner Oelen’ dan kun je contact opnemen 
met Maarten Westmaas: westmaasmaarten@gmail.com of via: 06-46 42 41 40. 
 

 
 
 
 

 
Impressie van het ringen van de uilen 

 
 
 

mailto:westmaasmaarten@gmail.com
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Pedaal Vocaal 2020 gaat niet door 
 
Ondanks dat het inmiddels wel mag, gaat Pedaal Vocaal dit jaar niet door. We kunnen niet 
voldoen aan de extra regels die aan het festijn worden gesteld. We richten ons nu op 2021.  
De datum van Pedaal Vocaal is zondag 19 september 2021. 
 
Pedaal Vocaal is een muzikaal en actief evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa, 
jaarlijks op de 3e zondag in september. Pedaal Vocaal is een evenement waarin natuur, 
beweging en cultuur worden gecombineerd. 
 
Voor meer informatie, kijk op: https://www.pedaalvocaal.nl/ 
 

 

 
 
Oud papier: maandag 17 augustus 18.00 uur 
 
Oud papier wordt maandelijks opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van de 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken. Deze keer is dat Ploeg Geel.  
 
Het is ook mogelijk om oud papier in te leveren in de papiercontainer bij de brandweerkazerne 
aan de Spijkerboorsdijk. Het is wel van belang dat het hier netjes blijft, anders moeten onze 
vrijwilligers het weer opruimen.  
 

 Bundel het oud papier goed, of doe de doos goed dicht.  

 Alleen oud papier of karton is welkom. 

 Gooi dus geen ander afval in de container. 

 Zet het oud papier niet naast de container. Ook niet als deze vol is.  

 Is de container wel vol? Stuur dan een berichtje naar oudpapier@annen-info.nl.  
 
Voor meer informatie kun je terecht op: www.mijnafvalwijzer.nl.  

Help HVA Dames 1 hogerop!           
Handbalvereniging HVA is op zoek naar een ambitieuze, fanatieke en gezellige trainer voor 
de dames senioren. Handbal Vereniging Annen staat bekend als een gezellige vereniging 
waarbij teamgevoel voorop staat. Desondanks gaan onze dames voor de winst en is hun 
doel om bovenin te eindigen in de tweede klasse waarin zij spelen. Het team bestaat uit 11 
gezellige en leergierige dames van de leeftijd 18 tot en met 34 jaar. De dames trainen twee 
keer in de week, op dinsdag en donderdag, anderhalf uur. Belangrijk is dat de trainer op 
training gelijke kansen wil geven aan de speelsters, maar in de wedstrijden voor de winst wil 
gaan. Positieve motivatie werkt voor onze dames erg fijn. Bent of kent u iemand die een 
leuke uitdaging ziet in het trainen en coachen van onze dames? Neem dan gerust contact 
met ons op voor meer informatie en/of interesse via de mail hva-bestuur@hotmail.com.  

https://www.pedaalvocaal.nl/
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://www.pedaalvocaal.nl/
mailto:hva-bestuur@hotmail.com
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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 de kalender op de website 
en in het Mededelingenblad komt te staan, stuur je 
informatie dan voor de 25e van de maand naar 
info@annen-info.nl.  
 
Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons via dat 
mailadres bereiken!  

 
 
 
 

Commissie Dorpsbelangen op Facebook 
 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/. Als je wilt dat we een 
berichtje voor je vereniging of organisatie (niet-commercieel) plaatsen, 
dan kun je ons mailen via info@annen-info.nl.  
 
 
 
 

Klopt dat wel? 
 
Zie je iets op de site van Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat niet klopt? Geef het 
dan even door via info@annen-info.nl.  
 
 
 

 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een GRATIS boek over Annen 
Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 
ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje 
sturen naar: info@annen-info.nl.  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen

