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   Jaargang 10                              juli 2019 
 

 
 
Terrein rond de sporthal op de schop 
 
Na een lange voorbereiding, overleg met Gemeente Aa en Hunze en diverse verenigingen was zaterdag 
15 juni de officiële start van de aanpassing van het terrein rond de sporthal in Annen. Namens de 
gemeente gaf wethouder dhr. Henk Heijerman het “startschot” door een bord te onthullen.   
Vrijwilligers van diverse verenigingen hebben deze dag in het kader van zelfwerkzaamheid onder andere 
fietsbeugels geplaatst,  struiken gepland en zaken verwijderd die later een andere plek gaan krijgen zoals 
bankjes en de jeu de boules banen.  
   
In fases zal het voorterrein worden ingericht met speel- en beweegtoestellen voor jong en oud. Het gebied 
wordt autoluw, wel komen er een paar parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het streetveld wordt 
opgeknapt en de jeu de boules banen worden verplaatst. Er komt een fietsenstalling en het dorpshuis 
krijgt een terras. Er wordt nog gekeken naar een geschikte locatie voor een beachveld.  
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Rookvrij  
Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Met een 
rookvrije speelplek geef je het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien het schadelijke 
meeroken. Daarom wordt het voorterrein rookvrij gemaakt.   
   
Uitvoering:  
De uitvoering zal geschieden door lokale ondernemers. Dit zijn Hoveniersbedrijf Klinkers, 
Bestratingsgroep.nl en Kuitse Klein Grondverzet.    
Regelmatig is er overleg en dit is in de vorm van bouwteamoverleg. Namens de gemeente is aanwezig 
Theo Kroeze, Jan Luurt Klinkers namens de ondernemers en Henk Steenge/ Klaas Behling namens de 
plaatselijke werkgroep.   
   
Steun  
De uitvoering van dit plan is grotendeels mogelijk gemaakt door de Gemeente Aa en Hunze en de 
Provincie Drenthe. Mede dankzij de financiële steun van het VSB fonds, Rabobank Assen en Noord-
Drenthe, de NAM, Eibe Speeltoestellen, Historische Vereniging Annen en Commissie Dorpsbelangen kan 
het complete plan uitgevoerd worden. Daarnaast schenkt WMD een watertappunt.   
   
Officiële opening 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.  
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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 deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

 

 

Maandag 8 juli 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 Oranje 
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.  

 
→ zo moet het dus niet! → 
 
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: www.mijnafvalwijzer.nl 

 

 

 

De website van Annen is nu ook geschikt voor tablet en smartphone! 

 

De website www.annen-info.nl  van Commissie Dorpsbelangen is vernieuwd. 
De site is nu ook goed te gebruiken op tablet en smartphone.  
 
Neem eens een kijkje op de site. 
Valt je iets op (wat niet goed is) stuur dan even een berichtje naar 
info@annen-info.nl   
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Zomeravond concert op 3 juli! 
 
Woensdagavond 3 juli a.s. nodigen wij van muziekvereniging Drenthina jullie uit voor een klein 
vakantieconcert! Die avond zouden wij onze laatste repetitie voor de zomervakantie hebben en het is 
zonde om met het mooie zomerweer binnen te blijven zitten. Van 19:30 tot 20:30 uur is iedereen welkom 
bij Café de Anneroele. 
 
Wij hopen jullie dan te zien en er een gezellige avond van te maken!  
 
 
 

 
 
“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 
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Zaterdag 13 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 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   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 
Overige activiteiten Harleydag Annen 
 

 
Vrijdag 12 juli a.s.: Mexicaans buffet in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. 
   € 5,- p.p. Aanvang: 16.30 uur. Opgave bij Marleen Schepers 06-15222713 
 
 
 
 

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! 
 

 
14 juli 
28 juli 
11 augustus 
1 september 
 
10.00-17.00 uur 
Voor meer informatie kijk dan op: www.brinkmarkten-annen.nl 
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 Wat is er te doen in Ons Dorpshuis? 
 
Voor alle activiteiten die in de loop van het seizoen te verwachten zijn wordt u verwezen 
naar de website van het dorpshuis. www.dorpshuisannen.nl  
 
De activiteiten die in de maand mei plaatsvinden op een rij: 
 
 
 

 
Op pad met  

 
Maandag 8 juli: “Huiskamer Impuls”  
 
Huiskamer bij de familie Woldendorp 
De Bulten 12 Annen. 
9.30 uur tot 11.30 uur.      

 
“Koffie op locatie” 

 
Sociale Huiskamer bij zwembad "De Borghoorns" 
Maandag 22 juli 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent de koffieochtenden, neem dan contact op met 
Martine Hopman, buurtwerker bij IMPULS, de welzijnsorganisatie van de gemeente  
Aa en Hunze. m.hopman@impulsaaenhunze.nl of telefonisch 0592-245924. 
 

 
 
 
 
 

Ingekomen post 
 

Aan alle mensen waar ik in de laatste 7.5 jaar de pakketjes heb 
bezorgd. Helaas moet ik u mededelen dat mijn tijd na deze jaren er op 
zit tot mijn spijt. Graag had ik de laatste jaren tot aan mijn pensioen dit 
nog willen doen maar dit wordt mij niet gegund.  
 
Daarom wil ik jullie bedanken voor de fijne tijd van het bezorgen en 
hoop u in Annen nog eens te zien of spreken. Ik had dit graag 
persoonlijk willen doen maar dan had ik na mijn 150 adressen nog wel 
2 dagen erbij mogen hebben.  
Ik zal mijn route en de mensen uit Annen niet vergeten want hier 

stoppen gaat mij erg aan het hart. Ook voor de mensen in Anloo waar ik 3.5 jaar heb bezorgd. 
 
 
Ik zou het erg leuk vinden om toch na mijn vertrek nog enige reacties op mijn mailadres te 
krijgen: a3-logistics@live.nl of via de app op 06 575 30004. 
 
Bedankt voor de fijne jaren. 
 
Adri van Veen pakketbezorger van post.nl 
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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! 
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 
 
Afwijkende openingstijden 
Tijdens de zomervakantie zijn we op woensdag gesloten. 
 
Digitaal Café 
Tijdens de zomervakantie is er geen Digitaal Café.  
 

 

 
 

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.  
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Gratis themafilm ‘De Gouden Jaren’ in het Drents Archief. Pure nostalgie van de jaren ’50 en ’60 

 
In de zomermaanden juli en augustus draait in het Drents Archief 
de gratis themafilm ‘De Gouden Jaren’. De film is een compilatie 
van de mooiste beelden uit de Drentse dorpsfilms. De 
filmfragmenten, geschoten in de jaren ‘50 en ‘60, zijn een feest 
van herkenning. Duidelijk wordt de grote verandering die het 
Drentse platteland heeft ondergaan.  
Ze tonen de beelden de komst van de eerste tractor, de bouw van 
nieuwe wijken en ze laten zien dat mensen hun boodschappen 
doen in supermarkten, iets nieuws in die tijd. Vele Drentse dorpen 

en hun inwoners maken hun opwachting in de film. Hét handelsmerk van de films was dan ook ‘iedereen 
is een filmster’. Niet alleen de burgemeester en de middenstand, maar juist ook huisvrouwen, arbeiders 
en kinderen komen al zwaaiend in beeld. De film is dagelijks en doorlopend te zien tijdens openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur. De toegang is gratis. 
 
Bokje springen voor het goede doel 
De drijvende kracht achter de dorpsfilms was zakenman Adolfs (1917-1977) uit Enschede. In 1947 vatte 
hij samen met de Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen het plan op, om met 
filmopnamen geld te verdienen voor de vele muziekverenigingen die tijdens de oorlog beroofd waren van 
uniformen en muziekinstrumenten. In totaal heeft hij wel 100 dorpsfilms in Drenthe gemaakt. De opzet van 
de films zou altijd hetzelfde blijven. Eerst legde de filmploeg het gemeentehuis, de burgemeester en het 
personeel vast, gevolgd door de scholen met leerlingen en karakteristieke en pittoreske beelden van de 
plaats en omgeving. In elk dorp zie je de meester bokje springen op het schoolplein. Tot slot werd het 
bruisend verenigingsleven in beeld gebracht; het koor en de muziekvereniging maar ook de 
gymnastiekvereniging komen aan bod tijdens de grote optocht. 
 
‘De Gouden Jaren’ is van dinsdag 2 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 tijdens openingstijden doorlopend te 
bekijken in de Digilounge van het Drents Archief, Brink 4 in Assen. De film duurt ongeveer 50 minuten en 
de toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en vrijdag 10.00 – 
13.00 uur.   
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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 www.burendag.nl  
 
Mede namens Douwe Egberts wensen wij u veel succes en zien uit naar een actieve en gezellige 
Burendag 
 
 
Vakantiepret voor alle kinderen 

 
Kinderen uit de gemeente Aa en Hunze die niet met vakantie kunnen, 
beleven deze zomer toch vakantiepret, met een goed gevulde 
vakantietas en een uitje naar outdoor belevingspark Joytime in 
Grolloo. Dit op initiatief van de kerken, in samenwerking met 
gemeente en ondernemers. Er worden ongeveer 70 vakantietassen 
uitgedeeld en er gaan zo’n 50 kinderen en begeleiders naar Joytime, 
in een bus die beschikbaar is gesteld door voetbalvereniging Rolder 
Boys. 
 
Initiatiefnemer Theo Borger van de Jacobuskerk in Rolde over de 
actie: ‘Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Wanneer in de zomervakantie hun klasgenoten uitvliegen naar 
zonnige oorden blijven zij achter. Om ze toch een vakantiegevoel te 
geven, hebben we als kerken in Aa en Hunze samenwerking gezocht 

met lokale ondernemers om een vrolijke vakantietas te vullen met leuke cadeautjes, met dank aan 
Primera, Rapunsel en Haribo. De tassen worden via onder meer de Voedselbank uitgedeeld. En de 
gemeente Aa en Hunze heeft een subsidie beschikbaar gesteld.’ 
 
Een bijzondere geste komt van Erik Eefting van outdoor belevingspark Joytime in Grolloo, die aanbood 
een grote groep kinderen uit te nodigen voor een gratis dagje klim- en speelpret. De kinderen, waarvan de 
ouders veelal niet over een auto beschikken, worden naar Grolloo (en terug) gebracht met de bus van VV 
Rolder Boys.  
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Erik Eefting hoefde over het verzoek niet lang na te denken: ‘Als ondernemer zie ik dit als 
maatschappelijke betrokkenheid. Wij zien hier dagelijks heel veel kinderen plezier beleven, maar beseffen 
ons ook dat niet ieder kind dat kan. Vandaar dat we er graag aan meewerken. Ze kunnen zich hier even 
lekker vrij voelen, vrijuit spelen en uitdagingen zoeken.’ Uitdagingen zijn er volop in het 3,5 hectare grote 
speelbos, met onder meer een nettenparcours, waarbij springnetten op 4 meter hoogte tussen de bomen 
gespannen zijn. 
Binnenkort komt er nog iets nieuws bij in Grolloo: een hoge uitkijktoren aan de weg, met allerlei 
hindernissen om in en uit de toren te komen. Hiermee gaat Eefting de zichtbaarheid van Joytime letterlijk 
en figuurlijk verder vergroten. 
 

Burendag  

s   
op 28 september.  

 
 
 

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