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Jaargang 6     

    

 

Jaargang 8           juni 2017 

 

 
 

Ploeg Geel wint Sport en Spel week Annen. 

 

Traditie getrouw is de Hemelvaartsweek de week van het jaar 

voor de inwoners van Annen. De Anneroelen zijn dan druk in 

de weer met heel veel sport en spel activiteiten waaraan “het 

hele dorp” mee doet. Commissie Dorpsbelangen organiseerde 

deze week al voor de 46e keer. Samen met ploegleiders, assistenten en heel veel andere 

vrijwilligers en met hulp van vele sponsoren werd ook deze editie weer een groot succes.  

 

Het weer was deze week geweldig, de sfeer zat er goed in en alles verliep perfect. Er waren deze 

week verschillende bekers te winnen, de Mini Zeskamp beker werd gewonnen door Ploeg Rood. De 

Dorpsomloop beker ging naar Ploeg Roze. De Voetbalbeker ging dit jaar naar ploeg Groen. Aan het 

eind van de week lagen de zes ploegen wat betreft punten heel dicht bij elkaar, de zeskamp moest 

de doorslag geven en deze werd gewonnen door Ploeg Blauw. De eindoverwinning van  de Sport en 

Spelweek 2017 ging naar Ploeg Geel. De rode lantaarn voor de ploeg met het minst aantal punten 

word een jaar lang zichtbaar getoond door Ploeg Groen.  

 

De “Anonieme pers” zorgden deze week voor het dagelijks bulletin en gingen met de 

tijd mee door Vlogs (kleine filmpjes) te maken. Samen met de foto’s die door vele 

Anner-fotograven zijn gemaakt is dit alles terug te vinden op www.annen-info.nl en via 

de Facebook pagina van de Sport en spelweek. 

 
Commissie Dorpsbelangen bedankt iedereen die mee heeft geholpen deze week tot een groot 

succes te maken! 

 

Heb je al een keer een kijkje genomen op de Facebook pagina van de S & S? 
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?fref=nf  

Geen facebook? Geen nood, de filmpjes zijn ook te vinden op YouTube. 

De foto’s van de sport- en spelweek zijn <hier> te zien en via de website van Commissie 

Dorpsbelangen: www.annen-info.nl 

 

 

Mart Kammer stuurde prachtige foto’s die hij met een drone heeft gemaakt, hieronder enkele 

exemplaren. Foto 1 en 2 is tijdens de Dorpsomloop, foto 3 en 4 is van de 6kamp. 

http://www.annen-info.nl/
https://www.facebook.com/sportenspelweekannen/?fref=nf
https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/collections/72157682521872760/
http://www.annen-info.nl/
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https://www.flickr.com/photos/121494475@N05/collections/72157682521872760/


Pagina 4 van 13      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 8   mei 2017 

 

 

 

Nieuwsbrief Glasvezel verbindt Annen 

 

Beste dorpsgenoten, 

  

Het is nog maar een maand geleden sinds de vorige nieuwsbrief, maar er is weer 

nieuws te melden dat we graag met u willen delen. 

  

Samengevat:  

1. Voortbouwend op de reeds ingezette samenwerking met Snel Internet Yde de 

Punt en met Glas van Aa tot Hunze wordt momenteel een nieuw 

samenwerkingsverband (cluster) opgebouwd waar ook Zeegse, Tynaarlo-Oost, 

Midlaren en De Groeve zich bij aansluiten. 

2. Het nieuwe cluster zoekt samenwerking met Rendo als commerciële partner. 

Momenteel zijn de gesprekken hierover in een verkennend stadium. Ook wordt een 

actieve deelname van de gemeenten gevraagd. 

4. Op provinciaal niveau worden op dit moment principe-afspraken gemaakt met 

een flink aantal providers. Voor u als deelnemer aan ons glasvezelproject betekent 

dit naar verwachting een verruiming van het aanbod voor internet, Tv en telefoon. 

  

Nieuw samenwerkingsverband  

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen Snel Internet Yde 

de Punt,Glas van Aa tot Hunze en Annen, eerst over de petitie aan gedeputeerde 

Jumelet (zie vorige nieuwsbrief), daarna over de vervolgstappen.  Samen hebben 

we in de afgelopen weken contact gezocht met Zeegse, Tynaarlo-Oost, Midlaren en 

De Groeve. Al deze initiatieven hebben positief gereageerd op onze vraag samen 

een nieuw samenwerkingscluster te vormen. 

In de nieuwe richtlijnen van de provincie wordt gevraagd om een clustergrootte 

van minimaal 2000 potentiële aansluitingen. Dat is verzekerd met de huidige 

aanpak. Het totaal aantal mogelijke aansluitingen voor dit nieuwe verband is ca. 

4000. In alle genoemde dorpen is reeds een interessepeiling uitgevoerd, waaruit 

een hoge tot zeer hoge belangstelling voor deelname aan het glasvezelproject naar 

voren kwam. Ruim voldoende basis om samen de schouders te zetten onder een 

gezamenlijke aanleg van ons netwerk. 

  

Rendo als partner 

U kent Rendo als nutsbedrijf, met name in Zuid West Drenthe, maar zij is ook 

betrokken bij andere glasvezelinitiatieven, zoals in de gemeente De Wolden, 

waarbij zij zowel de rol vervult van financier (en aandeelhouder) als van 

toekomstig netwerkbeheerder. Rendo heeft daarnaast in deze gemeente ook een 

actieve rol in de uitwerking van de plannen voor de aanleg van het netwerk. Ook 

de gemeente de Wolden is in dit project een belangrijke samenwerkingspartner. 

Deze aanpak is een uitstekend voorbeeld voor ons nieuwe samenwerkingsverband 

en wordt als zeer kansrijk beoordeeld door alle betrokken partijen, inclusief de 

gemeenten (Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen) en de provincie. Ondertussen zijn de 

voorbereidende gesprekken hierover volop gaande. De doelstelling is om voor de 

zomer samen een bedrijfsplan op te stellen, waarin de rolverdeling en de bijdrage 
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van alle deelnemers wordt uitgewerkt. 

  

Providers 

Verbind Drenthe heeft als ondersteunende provinciale organisatie het voortouw 

genomen om afspraken te maken met kandidaat-providers. De ambitie is om 

zoveel mogelijk providers te interesseren om hun aanbod voor internet, Tv en 

telefoon beschikbaar te stellen aan de Drentse initiatieven. Deze aanpak heeft 

verschillende voordelen. Ten eerste hoeft niet elk initiatief zelf deze 

onderhandelingen meer te voeren, maar het levert ook schaalvoordelen op. Nog 

belangrijker voor u als toekomstige deelnemer aan het project is de uitbreiding van 

de keuzemogelijkheden. Sommige providers etaleren zich graag als ‘prijsvechter’, 

terwijl andere extra aandacht geven aan de aansluitmogelijkheden binnenshuis 

voor Tv en internet. Sommige providers leveren een groter Tv-aanbod, terwijl 

andere het accent leggen op supersnel internet. 

  

Wat betekent dit voor u als deelnemer? 

Na de zomer zal het nieuwe samenwerkingsverband zich presenteren en worden de 

nieuwe algemene voorwaarden voor deelname bekend gemaakt. In dezelfde fase 

presenteren de nieuwe providers hun aanbod aan abonnementen en kunt u 

uw keuze maken. 

  

Planning 

We gaan er nog steeds vanuit dat er geen echte vertragingen optreden in onze 

plannen voor de aanleg van ons glasvezelnetwerk en dat begin 2018 de eerste 

schop de grond in kan. 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 Glasvezel verbindt Annen, 

  

Piet Steenbergen, voorzitter. 
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Vocaal Festival Annen 9-10-11 juni 2017 

 

Vocaal Festival Annen, organiseert dit jaar op de vrijdagavond een 

Festival inConcert. Met het Thema Tranentrekkers, deze avond wordt een avond van Hollandse 

hits, meezingen, smartlappen, van zeer oude liedjes, zoals “Patsy” tot aan relatief nieuwe liederen. 

Daarnaast staan ook vele Nederlandstalige “feest- en luisterliederen op het programma, bv. “Als de 

nacht verdwijnt”. 

 

Vocaal Festival is op de zaterdag overdag. Gedurende de hele dag treden ongeveer 40 koren op, 

op diverse podia verspreid door het dorp. Deze dag worden ook workshops gegeven voor jong en 

oud. In de avond is Festival Proms, een concert dat gegeven wordt op de Brink. Een 

samenwerking tussen het Veenkoloniaal Symfonie Orkest en een aantal deelnemers van de 

koren 

 

Festival on Tour op de zondag heeft dit jaar een bijzonder optreden met het project ICE 

Dirigent Frans Vermeerssen en Suzy Bartelt. 

Project ICE is een samenwerking tussen het Fries Project Orkest en het koor Orange Voices uit 

Berlijn. Zij brengen de muziek en songs van Bjórk ten gehore. 
 

Kaarten voor de diverse concerten zijn gemakkelijk te bestellen in de Ticketshop op de website van 

Vocaal Festival Annen. Of op de dag zelf bij ingang van de diverse locaties. 

De zaterdag overdag is net als altijd gratis te bezoeken. 

 

Op zaterdag en zondag rijden er weer historische bussen een gratis buslijn tussen de diverse podia 

en locaties. Kom het beleven en genieten van een weekend vol van muziek en optredens. 

 

Festival inConcert 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. 

 

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.vocaalfestivalannen.nl/workshops/
http://www.vocaalfestivalannen.nl/festival-proms/
http://www.vkso.nl/
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ENQUÊTE WOON- EN LEEFOMGEVING DRENTSCHE AA 

 

* campagne Ons Water uit de Drentsche Aa * 

De BOKD doet in het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa onderzoek naar de 

beleving van de woon- en leefomgeving, het effect op drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners 

daarin. We nodigen dan ook alle inwoners van het Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen aan 

dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête. 

 

We beogen een zo'n groot mogelijke respons om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners omgaan 

met hun leefmilieu wat uiteindelijk moet leiden tot schoon drinkwater in de Drentsche Aa. 

 

Lees verder 

Direct naar de enquête 

 

           

 

Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.  

   

 

 

 

 

 

Close 

http://www.bokd.nl/nieuws/onderzoek-ons-water-uit-de-drentsche-aa-uitsluitend-voor-drentsche-aa-bewoners/
https://docs.google.com/forms/d/1F5Fb4Yhbwt0KCyhWiymFNoKNuhjckWsWfeCPI14epJI/edit
http://mailchi.mp/b34072bf5775/onderzoek-ons-water-uit-de-drentsche-aa?e=088d988238
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Zaterdag 10 juni het 11e  Rabobank V.V. Annen jeugdvoetbaltoernooi. 

 

Net als vorige edities verwachten VV Annen zo´n 80 teams van allerlei noordelijke verenigingen. 

De planning van het toernooi ziet er als volgt uit: 

 

- JO9 (voorheen F)  zaterdagmorgen   aanvang 09:00 uur  

- JO11 (voorheen E)  zaterdagmiddag  aanvang 13:30 uur  

- JO13 (voorheen D)  zaterdagmiddag/avond aanvang 17:30 uur. 

  

Mede dankzij de vele sponsoren, ontvangen alle deelnemende teams een beker en 

is er in elke categorie een Fair Play bokaal te winnen. 
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Avondvierdaagse dinsdag 27 t/m vrijdag 30 juni 

  

Ook in 2017 vindt de Avondvierdaagse weer in Annen plaats en wel 

van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 juni. Een nieuw team, met nieuwe 

routes, nieuwe verrassingen en nog veel meer. Maar nog steeds 4 

avonden lopen, waarbij plezier met elkaar voorop staat. En 

uiteraard afsluiten met een mooi verdiende medaille voor de 10km of 

5 km die je de hele week hebt gelopen. 

  

Het is een wandelevenement voor jong & oud. Dus schrijf het ook 

vast in de agenda van je sportvereniging, bridgeclub of kookclub. En 

ook de inwoners van onze buurtdorpen zijn uiteraard van harte 

welkom om mee te lopen. 

  

Houdt de website (http://www.avondvierdaagse-annen.nl ) en onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/a4d.annen) in de gaten voor het laatste nieuws! 

 

En oh ja, we kunnen heel veel met het team, maar we hebben in de week van de Avond4daagse 

zelf wel extra hulp nodig. Vind je het leuk ons te helpen met het bemannen van stempelposten, 

verkeersregelaar te zijn, helpen met inschrijvingen op de Brink op dinsdag 27 juni of als begeleider 

mee te lopen? Meld je dan aan via ons mailadres: a4d.annen@gmail.com.  

  

Namens het nieuwe Avond4daagseteam: 

Fenja, Hetty, Annette & Carolien 

 

 

Zwembad de Borghoorns 

 

Winactie voor kinderen, win een workshop 

zeemeermin/man zwemmen! 

Het zwembad is jarig. Wie jarig is ontvangt graag 

cadeautjes. Knutsel of teken iets moois voor het 

zwembad dat 50 jaar is geworden. Lever het 

uiterlijk 6 juni in bij de kassa van het zwembad.  

Een deskundige jury zal 8 mooie knutselwerken of 

tekeningen uitkiezen die een workshop 

zeemeermin/man krijgen aangeboden. Wel graag je 

schoenmaat en heupomtrek erbij vermelden! 8 

personen kunnen deelnemen aan de workshop, dit 

zal plaats vinden op zaterdag 17 juni van 11.00 uur 

tot 13.00 uur. Er zijn ook nog andere prijzen te 

winnen.  

 

Zwemvierdaagse 12 t/m 16 juni. 

Kosten 5,00 euro. (Heb je geen abonnement dan kun 

je voor 5,00 euro 5 dagen zwemmen!) 

 

Zondag 18 juni, vaderdagactie.  

Vaders vrij entree en een kopje koffie/thee met een 

heerlijk lekkernij hierbij. 

 

Vrijdag 14 juli disco zwemmen. 

Kosten 5,00 euro (op deze avond is het abonnement 

niet geldig!) 

Tijd : 18.30 uur tot 21:00 uur. 

Het zwembad zal i.v.m. de zwemdisco sluiten om 

18.00 uur! 

 

 

 

 

http://www.avondvierdaagse-annen.nl/
https://www.facebook.com/a4d.annen
mailto:a4d.annen@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY3YrI3IrUAhXBL1AKHV5AB1IQjRwIBw&url=http://www.avond4daagse.nl/organiseren/nieuwe-uitstraling-avond4daagse/nieuws&psig=AFQjCNEuRrz7uhNJZF3i3QqZKcCrEn2IRg&ust=1495790616599959
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisj43GyZLUAhVBalAKHa7gCiwQjRwIBw&url=http://www.aaenhunze.nl/zwembaden&psig=AFQjCNHgU6dRyHMj0I6UovrICxhAcPRZFw&ust=1496060400170046
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Rijwiel vierdaagse doet Annen aan en we maken er met Anno een feestje van!  

Op 25 en 26 juli zal de Drentse fiets vierdaagse Annen passeren 

(60 en 40 km route).  Ter hoogte van het winkelcentrum zal een 

stempelpost worden in gericht. Ondernemersvereniging Anno zal 

tijdens deze twee dagen leuke activiteiten organiseren. De 

verwachting is dat de fietsers tussen 11.00 en 13.00 uur door het 
dorp zullen komen.  

De fietsers worden verwelkomt d.m.v. een grote boog. Het is de 

bedoeling dat er een dweilorkest komt die een sappig deuntje zal 

spelen. Er zal een pitstop voor fietsen zijn met een oplaadpunt en reparatie voorzieningen. Tevens 

zullen enkele ondernemers iets speciaals doen voor de inwendige en uitwendige mens. Kortom 2 

gezellige dagen in het mooie Annen. Waarbij ook eigen inwoners van harte welkom zijn om een 

kijkje te komen nemen. 

 
 

Bridge les bij de Anner Bridge Club 

 

Bridge is een prachtig kaartspel, een bron van spelplezier. Leer ook 

bridgen en geef u op voor de bridgecursus van de Anner Bridge Club! 

De cursus wordt  vanaf september gegeven door onze bridgedocent 

Jan Schlebusch. 

Informatie en aanmelden: 0592-273941 of jan.schlebusch@ziggo.nl 

 

 

 

Inschrijving OostermoerHunze Wandeltocht van start 

 

Wandel mee door unieke natuurgebieden van Drenthe 

 

Op zaterdag 22 juli 2017 vindt het wandelevenement 

OostermoerHunze Wandeltocht plaats. Een bijzonder 

wandelevenement in en rond Borger. Wandelaars 

kunnen op deze dag genieten van weidse 

landschappen, oude bossen en lieflijke dorpjes in de 

omgeving van Borger. Er zijn afstanden voor beginners 

en gevorderden. Ook voor mensen die niet 

meewandelen is er genoeg te beleven, namelijk tijdens 

het Oostermoerfeest in Borger. Deelnemers kunnen 

zich nu inschrijven via www.oostermoerhunzeloop.nl  

 

mailto:jan.schlebusch@ziggo.nl
http://www.oostermoerhunzeloop.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXgbnK2YrUAhVNalAKHUQpDk4QjRwIBw&url=https://tvblik.nl/iedereen-kan-bridgen&psig=AFQjCNHWYZoUK3WHlwPq_rYOoPV36Oj27A&ust=1495789847857558
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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 29 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 Annen, je hoeft dit niet te melden, 

maar als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 

 

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  

 

 

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. 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi09sK5jI7UAhWNaVAKHW6dB-4QjRwIBw&url=http://www.avantikorfbal.nl/acti/oudpapier/&psig=AFQjCNFYeRN2eme6733lyhVTSnOy-21oKw&ust=1495906576275249
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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.  

 

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: 

-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. 

 

 

 

 

 
 

Wandelroute Loop langs de hunebedden groot succes. 

De oplage van 1500 exemplaren van de Loop langs de hunebedden 

was binnen 8 maanden uitverkocht. Initiatiefnemer Stichting Het 

Drentse Landschap heeft daarom een 2e editie uitgebracht. Deze is 

vanaf vandaag verkrijgbaar via www.drentslandschap.nl of in de 

boekwinkels.  

De Loop langs de Hunebedden gaat langs alle 52 hunebedden van 

Drenthe plus dat ene Groninger hunebed en is meer dan 300 kilometer lang geworden. De route is 

opgedeeld in 19 etappes van gemiddeld 15 kilometer. Bij het maken van de route is er steeds op 

gelet dat er zo weinig mogelijk langs verharde wegen hoeft te worden gelopen. Uiteindelijk gaat 

ruim tweederde van de route over onverharde wegen. 

Start- en eindpunt van De Loop langs de Hunebedden is het Drents Museum in Assen. De route 

brengt je eerst noordwaarts door het Drentsche Aa-gebied naar Noordlaren. Daar gaat de 

wandeling in zuidelijke richting langs de ongeveer dertig hunebedden op de Hondsrug tot achter 

Emmen. Via Sleen en Schoonoord wordt een doorsteek gemaakt naar Havelte, Diever, het 

Fochteloërveen en Veenhuizen. De laatste etappes brengen je via Norg en Zeijen terug naar Assen. 

http://www.marktbezoeken.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjysqCRjI7UAhWSLVAKHSGqDToQjRwIBw&url=https://www.drentslandschap.nl/loop-langs-de-hunebedden&psig=AFQjCNELJ7sdkgtQ2r3CBhHRtTEdbogYqQ&ust=1495906463890475
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De Loop langs de Hunebedden is een aardig alternatief voor mensen die het Drenthepad al een 

keer gelopen hebben en weer eens iets anders van Drenthe willen zien. 

Handige gids 

De Loop langs de Hunebedden loop je aan de hand van gedetailleerde kaarten en heldere 

routebeschrijvingen. Onderweg vind je in het boekje voor elk hunebed een pagina met tal van 

bijzonderheden over het monument. Vaak staat er een oude foto of tekening bij om te laten zien 

hoe hunebed en omgeving in de loop van de tijd veranderd zijn. Voor ons was dat de meest 

overrompelende ervaring onderweg. Kijk naar de oude foto’s, kijk om je heen en realiseer je 

hoezeer het Drentse landschap veranderd is sinds professor Van Giffen een eeuw geleden de 

hunebedden en hun omgeving nauwkeurig documenteerde. 

www.drentslandschap.nl  
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