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   Jaargang 11                                          maart 2020 
 

 
 
 

 
 

Uitnodiging openbare jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen Annen 11 maart 

 
Iedereen is woensdag 11 maart welkom bij de jaarvergadering van de CD. We kijken met jou terug naar 
2019 en vooruit naar 2020. En we gaan graag in gesprek met elkaar over wat er speelt in Annen.  
Na afloop is er ruimschoots de tijd om elkaar wat beter te leren kennen. 
Tot ziens, 11 maart om 20.00 uur in Ons Dorpshuis. 

 

Maandag 30 maart 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.  
Is de container vol, stuur dan even een berichtje naar: oudpapier@annen-info.nl 
Natuurlijk gaan w er van uit dat iedereen het erin en niet naast de container gooit. 
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 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 en/of in het Mededelingenblad komt te 
staan stuur je info dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl 

http://www.annen-info.nl/
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Een nieuw CD lid stelt zich voor 

 
Een nieuw CD lid en een stukje over mezelf schrijven? Dat 
doe ik liever voor en over iemand anders, maar hieronder 
mijn verhaal. 
Ik ben Hans Brandts Buys, 70 jaar geleden geboren in 
Paterswolde en woon alweer 37 jaar in Annen aan de 
Vlouwakkers. Mijn oudste zoon Maarten was toen bijna 2 en 
de jongste, Anton, op komst. Ik ben in 1996 getrouwd met 
Ina en samen zijn we grootouders van drie heerlijke 
kleinkinderen. 
 
Als jonge vent ben ik mijn werk ooit lang, lang geleden 
begonnen als machinist op de grote handelsvaart en heb 
later in de binnenvaart gewerkt. Na een aantal 
omzwervingen ben ik de inspecties van speeltoestellen 
ingerold. De laatste 10 jaar heb ik dit gedaan als eigen 
ondernemer. In 2016 is het bedrijf verkocht en kon ik van 
mijn pensioen gaan genieten. 
 
Nu kwam er tijd om me in te zetten als vrijwilliger in ons 
eigen dorp. Daarbij kwam de behoefte de mensen in ons 
dorp beter te leren kennen. Die kennis was erg klein 
doordat ik veel alleen werkte en altijd ver weg. Bovendien ben ik geen sporter. 
Zo ben ik technisch vrijwilliger geworden bij ‘Ons Dorpshuis’ en eind december werd ik gevraagd mij bij de 
Commissie Dorpsbelangen in te zetten. Daar hoefde ik niet over na te denken en zonder met Ina te 
overleggen (oeps) heb ik ja gezegd. 
Ik wil mij binnen de CD, zover ik dat kan als ‘oude kerel’, inzetten voor ons dorp en verwacht hierdoor ook 
weer andere mensen te ontmoeten. 
 

Uitnodiging vrijwilligersavond 5 maart 

  
Aan iedereen die mee wil helpen met Naoberhulp Annen.  
 
De werkgroep Naoberhulp Annen nodigt je, namens Commissie Dorpsbelangen en Impuls, uit voor een 
informatieavond op donderdag 5 maart in de Sportsbar Annen 
  
Tijdens deze avond willen we samen met jou en de andere vrijwilligers een start maken met Naoberhulp 
Annen. We lichten onder andere de stand van zaken met betrekking tot Naoberhulp Annen toe. En we 
zullen in beeld brengen wat eenieder graag wil doen voor een ander. Hierbij werken we met 9 thema’s: 
ICT, in het huis, om het huis, sociaal contact, logistiek, huisdieren, ondersteuning zoals oppassen, 
administratie, repair.  
  
Je bent van harte welkom 5 maart om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur en sluiten af om 21.30 uur. 
Graag tot dan!  
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Naoberhulp Annen 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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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  Alvast bedankt hoor! 
 

 
 

 

 
 

 

Durf jij er wat van te zeggen? 

Op heel veel plaatsen in Annen ligt hondenpoep. Dit geeft veel ergernis voor de mensen die erin trappen. 

Of al slalommend hun container bij de weg moeten zetten. Kinderen die met poep aan de schoenen thuis-

komen want de grasveldjes liggen ook bezaait. Kijk bijvoorbeeld eens bij de veldjes Middenweg, 

Hofakkers, Geerakkers…. gadverderrie……. 

Bewoners zijn het zat! Maar durf jij de eigenaar van een poepende 

hond erop aan te spreken? Durf jij te vragen of de hondenbezitter de 

stront op wil ruimen? Mensen vinden dit toch moeilijk, zijn bang voor 

een boze reactie en dat gebeurt ook regelmatig!  

Daarom een oproep aan alle mensen die zien dat poep niet wordt 

opgeruimd, spreek het baasje er wel op aan!  

Als we dit allemaal gewoon doen, dan zal de hondenbezitter toch 

ook inzien dat poep opruimen heel gewoon is? Kleine moeite 

groot plezier! 

 

 
 

 
 
 
 
 
Wij zijn verhuisd naar Assen. Wij groeten alle vrienden en bekenden. 
 
Luuk en Fenna Gonlag. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Uitnodiging jubileumfeest 16 mei 

Zoals inmiddels bekend viert de VV Annen haar 75 jarig jubileum op 16 mei! Iedereen 
die (oud) lid is van de VV Annen kan zich aanmelden. Als het goed is heeft ieder (oud) 
lid ook per post een uitnodiging ontvangen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan 
onderstaand ook nog de werkwijze van het aanmelden voor deze dag. 
 
 
 

Het programma van de feestdag is als volgt:  
Locatie: Sportpark “De Hofakkers” 
 
10.00-12.30 uur Jeugdprogramma (actieve leden) 
12.30-14.00 uur Recordpoging met zoveel mogelijk leden op de foto 
14.00-17.00 uur Seniorenprogramma (actieve leden) 
Vanaf 16.00 uur  Inloop genodigden, bezichtigen museum/tentoonstelling 
17.00-18.30 uur Receptie met spreker, voor iedereen toegankelijk 
18.30-20.00 uur Aansluitend avondeten voor de (oud)leden* 
20.00 uur  Verloting met mooie prijzen 
21.00-01.00 uur Feestavond 
 
Graag willen we weten wie er allemaal komen en of je alleen komt of met partner. Je kunt je opgeven door 
een mailtje te sturen naar: 75jaar@vvannen.nl  o.v.v. opgave jubileum.  
Graag aanmelden voor 1 mei in verband met de catering.  
 
*Ook willen we graag weten of je bij het avondeten bent. Voor het avondeten (3-gangen buffet) vragen wij 
een bijdrage van € 12,50 per persoon. Dit is inclusief 3 consumptie-munten. Je kunt het bedrag van te 
voren overmaken op: RABO 0349 9557 94 t.n.v. 75 jaar VV Annen, o.v.v. voor- en achternaam en het 
aantal personen.  
Aanmelden kan ook bij de secretaris Karl Pladdet, correspondentieadres: Annerweg 4A,  9463 TA Eext. 
 
Mocht je nog in het bezit zijn van materialen die geschikt zijn voor de tentoonstelling dan kun je dit 
inleveren bij Albert Fidder, Annerstreek 58a, Annen of bellen met Albert op: 06-55722660 
 
De jubileumcommissie 
 
 
 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:75jaar@vvannen.nl
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Zaterdag 8 maart oud ijzer ophalen ten behoeve van activiteiten Harleyclub Annen 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de stichting Harleydag Annen, dan 
kan je ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je ophalen. 
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. 
 

 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 

Overige activiteiten Harleydag Annen 
 

 

 
20 maart: Lentebuffet  
 
16.00 uur €5,- pp. Opgave tot 18 maart. 
Opgave: opgavebriefje bij de balie van het Holthuys of uw 
naam en aantal personen in spreken op 
telefoonnummer: 06-39377295 
 
 

 
 
 
 

Vrouwen van Nu afdeling Annen 

Dinsdag 17 maart, 19.45 uur in Ons Dorpshuis 
Marianne Duinkerken, herder van de schaapskudde van het Balloërveld. 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Workshop: Bloeiboog: voor meer insecten en biodiversiteit in de tuin 
Wil je meer insecten en biodiversiteit in je tuin? Dan kan ontwerpen op basis van een bloeiboog helpen.  
Een bloeiboog is een ontwerp van bloeiende planten in de tijd. Zo zorg je dat er altijd voldoende nectar en 
stuifmeel beschikbaar is voor hommels en solitaire bijen.  
Remi van Beekum van De Hommelgaard is permacultuurontwerper, heeft een jong voedselbos in zijn 
achtertuin en ontwerpt op basis van de bloeiboog op kleine en grote oppervlakten.  

In deze workshop vertelt hij over hommels, honingbijen en solitaire 
bijen. Over ontwerpen met de bloeiboog. En laat hij een flink aantal 
geschikte planten zien op basis van bloeiperiode. En hij geeft een 
aantal tips om eikenprocessierups te bestrijden met natuurlijke 
vijanden. 
 
Datum: woensdag 8 april 
Tijd: 19:30 – 21:00 uur 
Kosten: €7,50, Leden: €5 
Opgave vooraf: info@bibliotheekannen.nl 088-0128295 of bij de 
balie. 

 
COMPUTER CURSUSSEN 
 
Klik en Tik 
Computercursus voor beginners 
Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt steeds 
belangrijker in het dagelijks leven. 
Je leert om te zoeken op het internet, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. De cursus bestaat 
uit 5 wekelijkse bijeenkomsten. 
Je kunt Klik & Tik ook op de computer thuis oefenen. Via filmpjes bekijk je de uitleg en daarna kun je aan 
de slag met praktische oefeningen. Heb je thuis geen computer, dan kun je tijdens openingsuren oefenen 
op een computer van de Bibliotheek. 
Woon je in Aa en Hunze en heb je belangstelling, meld je dan aan via: 088-0128295 of bij de balie. 
Data: dinsdagmorgen 31 maart en 7, 14, 21, 28 april 
Tijd: 9:30 - 11:30 uur 
Deelname is gratis, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 
 
Workshop iPad 
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 
•    aan- en uitzetten, opladen, geluid regelen, ontgrendelen, vegen, toetsenbord gebruiken 
•    naar internet gaan, websites zoeken en informatie zoeken op websites 
•    informatie zoeken op internet 
•    e-mails versturen en ontvangen 
•    foto’s en filmpjes maken en bekijken 
•    verbinding maken met wifi 
•    veilig werken op de tablet 
Data: u kunt zich nu al opgeven voor de volgende cursus, datum en tijdstip wordt later bekend gemaakt. 
Deelname is gratis voor inwoners van gemeente Aa en Hunze. 
Om deze cursus te kunnen volgen hebt u een Apple iPad nodig. 
Let op: deze cursus is niet geschikt voor Android tablets. 
 
Digitaal Café 
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur. 
Het Digitaal Café is een gratis digitaal spreekuur voor leden én niet leden van de Bibliotheek.  
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
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Boekstartuurtje 
Het boekstartuurtje is een gezellig uurtje waarin nul- tot vierjarigen en hun (groot)ouders of oppas elkaar 
ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes.  
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.  
Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur. 
Data: 11 maart - 15 april – 13 mei 
 
E info@bibliotheekannen.nl       I www.bibliotheekannen.nl   
 
 
 
 

 6 en 7 maart: Donateursconcert ‘d Anner Zangoelen 

20.00 uur in Ons Dorpshuis 

Donateurs Zangoelen gratis, niet donateurs € 7.50. Kaarten reserveren 

0592 273820 en 0592 580580 of via dannerzangoelen@gmail.com  

http://www.annerzangoelen.nl  

 

 

    
 
 

 
 
 
Annerboscross: zondag 22 maart  Meer info: https://annerboscross.nl/ 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@bibliotheekannen.nl
http://www.bibliotheekannen.nl/
mailto:dannerzangoelen@gmail.com
http://www.annerzangoelen.nl/
https://annerboscross.nl/
https://annerboscross.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  
Kaarten kunnen reeds besteld worden! 
 
Kijk ook maar in het programmaboekje van “Ons Dorpshuis”. Ook dit jaar staat het weer 
bol van activiteiten op het gebied van cultuur en gezelligheid. 
Het bestuur hoopt u te mogen begroeten op één of meerdere activiteiten, want  
“Ons Dorpshuis” is er voor u, maak er gebruik van! 
 

 

Woensdag 4 maart Jaarvergadering van Ons Dorpshuis  
Aanvang 20.00 uur. 
Na het zakelijke gedeelte is er ruimschoots de tijd om onder het  
genot van een hapje en een drankje na te praten. Wees welkom!! 
 

 

Donderdag 5 maart Naoberhulp vrijwilligersavond 
Werkgroep ‘Naoberhulp’ nodigt alle vrijwilligers uit om met elkaar een 
start te maken met Naoberhulp in Annen 
Sportsbar, 19.45 uur tot 21.30. 
 

 Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart concert 
Onder leiding van dirigent Barend Schipper en muzikale begeleiding 
van Johan Kleine treedt het gemengd koor ‘d’Anner Zangoelen’ op 
tijdens hun jaarlijks donateursconcert. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.15 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via 0592-273820 (Aly) of 0592-580580 
(Ina). 
 

 

2e Maandag van de maand: 9 maart Huiskamer, koffieochtend 
met repaircafé 
Gezellig koffiedrinken en misschien ook nog iets te repareren, kom 
gerust langs met je kapotte spulletjes.  Tevens zal er een spelletje 
Rummicub worden gespeeld. 
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie / thee € 1.00  
 

 11 maart jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen 
We kijken met jou terug naar 2019 en vooruit naar 2020. En we gaan 
graag in gesprek met elkaar over wat er speelt in Annen. Na afloop is 
er ruimschoots de tijd om, elkaar wat beter te leren kennen. Iedereen 
is welkom. Tot ziens op 11 maart om 20.00 uur in Ons Dorpshuis. 

 Vrijdag 13 maart: Klaverjasavond 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Kosten deelname € 2.50 

 

2e Dinsdag vd maand: 10 maart Impuls Inloopspreekuur 
Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg, leefbaarheid, 
burenruzies en welzijn, dan bent u welkom in Ons Dorpshuis. De 
mantelzorgadviseur en buurtwerker van Impuls alsmede de consulent 
van Attenta zitten klaar om al uw vragen over mantelzorg, welzijn of 
voorzieningen vanuit het WMO en de jeugdwet te beantwoorden. 
10.00 uur tot 11.30 uur. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCjYW73qLkAhWMLFAKHShSAHgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fboerenvreugd.nl%2Fkaartavond-hornmeer-voor-boerenvreugd%2F&psig=AOvVaw1O6o5-wDXoBcCP8aklhgIY&ust=1566984489675622


Pagina 9 van 14   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl      jaargang 11 2020 

 

 

 Zaterdag 21 maart WAARK 
Theatergroep WAARK verzorgt deze avond met een bijzondere 
voorstelling dat met name onze buren, de Groningers bezighoudt; de 
gaswinning en de nare gevolgen daarvan. 
Het stuk heet dan ook ‘Bevings’. WAARK geeft een stem aan de 
heftige, maar niet altijd zichtbare emoties van de bewoners. Het wordt 
voor het voetlicht gebracht in de Groninger taal. 
Kijk ook: www.waark.nl/voorstellingen/bevings 
Aanvang 20.00 uur. Prijs € 10.00, Vrienden € 2.50 
Kaarten kunnen afgehaald worden op maandagavond 16 maart 
tussen 19.00 uur en 19.30 uur. 
Gereserveerde kaarten kunnen aan de zaal worden gehaald, 
voorafgaande aan de voorstelling. 
 

 

4e Maandag v d maand: 23 maart Huiskamer PLUS 
Deze ochtend staat in het teken van het thema TAAL. 
U mag een boek, een lievelingsgedicht of een verhaal meenemen. 
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie / thee € 1.00 
 

 Zaoterdag 4 april: Harm en Roelof  
www.dorpshuisannen.nl  

Mocht u meer informatie wensen omtrent de koffieochtenden, of heeft u vervoersproblemen 
t.a.v. 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 0592-245 924 / 06-13 22 74 83 

 
Zie voor alle overige activiteiten: www.dorpshuisannen.nl 
 
 

 

 

 

 
14 april Jaarvergadering Stichting Oud en Nieuw Annen  

 
Wij, stichting Oud en Nieuw Annen, hebben de afgelopen twee jaar tijdens oud en nieuw een succesvol 
feest georganiseerd voor jong en oud.  
Het wordt nu tijd voor een jaarvergadering. Wij nodigen jullie allemaal uit voor onze jaarvergadering op  
14 april 2020 om 20:00 uur in het dorpshuis.  
 
Tijdens deze jaarvergadering presenteren we ons bestuur, het algemeen jaarverslag, financieel verslag en 
de begroting voor volgend jaar.  
Jullie mening is voor ons erg belangrijk dus graag tot ziens op onze jaarvergadering.  
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.waark.nl/voorstellingen/bevings
http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
https://www.dorpshuisannen.nl/2020/01/15/theatergroep-waark-zaterdag-21-maart/
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Arjan Boswijk schreef dit prachtige gedicht. Meer info: www.arjenboswijk.nl 
 
Bedankt Arjan dat je dit met ons wil delen! 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.arjenboswijk.nl/
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Oorlogsfoto’s te zien in Drents Archief 
 
Bijzondere beelden uit de Tweede Wereldoorlog tentoongesteld 
In het Drents Archief zijn de komende tijd vijftig indrukwekkende foto’s uit de 
Tweede Wereldoorlog te zien.  
 

De afgelopen maanden werd in onze provincie gezocht naar bijzondere foto’s uit de oorlogsjaren. 
Iedereen werd opgeroepen om - tot nu toe onbekende - beelden in te sturen. De oproep leverde in 
Drenthe ruim tachtig 'onbekende' foto’s op. Voormalig provinciaal historicus Michiel Gerding zei blij verrast 
te zijn met wat er is binnengebracht. 
 
Uit deze foto’s werd een voorselectie gemaakt en daarvan werden er 25 uitgekozen. Die worden vanuit 
onze provincie ingezonden voor het landelijke project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Komende 
maanden kiest een publieksjury uit de provinciale voorselecties welke honderd oorlogsfoto's in april in de 
Tweede Kamer worden tentoongesteld. 
 
Grote variatie 
De variatie van Drentse oorlogsfoto’s is groot: van boeren die de Hitlergroet brengen tijdens een landdag 
in Rolde tot een onderduikershol van takken en plaggen in de buurt van Wanneperveen. En van een diepe 
bomkrater in de omgeving van Emmen tot een groep Joden uit Meppel. Zij poseren met hun Jodenster 
duidelijk zichtbaar op hun kleding. De foto’s geven gezamenlijk een goed beeld van Drenthe tijdens de 
oorlogsjaren. 
 
De selectie Drentse foto's is komende maanden tijdens openingstijden te bekijken op een touchtafel in het 
Drents Archief. Daarnaast is er een kleine expositie van tien foto’s, afgedrukt op groot formaat. Ook 
besteedt het Drents Archief via sociale mediaaandacht aan de bijzondere beelden. 
 
75 jaar vrijheid 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat het grootste deel van Nederland werd bevrijd. Hier wordt ook in het 
Drents Archief uitgebreid bij stilgestaan. In aanloop naar 5 mei, maar ook in de maanden daarna besteedt 
het archief met verschillende projecten, voor uiteenlopende doelgroepen aandacht aan deze belangrijke 
gebeurtenissen. Het actuele programma is te volgen op de website en de social media van het Drents 
Archief. 
 

 
Een diepe bomkrater in de buurt van Emmen vormt een attractie voor de jeugd. (juni 1940) 

http://www.annen-info.nl/
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Ledenvergadering Historische vereniging en lezing door Frans Meek over ‘Lopen Op Hout’ 
 
Op dinsdag 3 maart 2020 is de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing in Ons 
Dorpshuis. Aanvang: 19.30 uur.  
Wilt u de stukken van tevoren inzien, bel of mail dan even met Klaas Behling telefoon 06 – 10418309, 
mail: ledenadministratie@annentoen.nl of Kiki Anninga, telefoon 06 – 57339898, mail: 
secretaris@annentoen.nl. 
  
Agenda ledenvergadering:  

1. Opening  
2. Notulen van de jaarvergadering van 27 februari 2019 
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening 2019, begroting 2020 (incl. toelichting) 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Wisselingen van het bestuur 
8. Rondvraag 
9. Sluiting van het officiële gedeelte en pauze 

  
– Daarna de lezing ‘Lopen Op Hout’ – (om ongeveer 20.00 uur begint de lezing) 

 
Op dinsdagavond 3 maart organiseert de Historische Vereniging in Ons 
Dorpshuis de lezing “Lopen Op Hout”. Frans Meek van het 
Internationaal Klompenmuseum in Eelde zal de lezing houden. 
De presentatie duurt ongeveer anderhalf uur exclusief een pauze. 
Nederlandse, Europese en klompen van over de hele wereld komen aan 
de orde. De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: 
 

– het Internationaal Klompenmuseum te Eelde 
– klompenmakers gebroeders Wietzes 
– het ontstaan en geschiedenis van de klomp 
– het dagelijks gebruik van de (werk)klomp door de jaren heen 
– de klomp als kunst en kunst(ig)object 
– de klomp als folklore 
– de klomp met een verhaal 
Voor heel veel mensen is de klomp uiteraard een bekend begrip; de presentatie wordt dan ook vaak als 
een stukje nostalgie ervaren, omdat men zelf op klompen heeft gelopen. Maar klompen hebben ook 
waarde als werk- en kunstobject. Tijdens de presentatie zult u kennismaken met klompen van over de 
hele wereld in allerlei variaties. 
Klompen hebben meestal geen karakteristiek met de omgeving waar de klompenmaker woont (woonde); 
wel heeft iedere klompenmaker zijn eigen specifieke afwerking. Daaraan is voor kenners dus te 
herkennen, wie de klomp gemaakt heeft. Ook zijn klompen vaak gemaakt voor en aangepast aan het 
beroep van de drager. 
Klompen als kunstobject maken een belangrijk deel uit van de collectie in het museum. Sedert 2009 zijn 
er veel Franse klompen aan de collectie toegevoegd. Die klompen zijn stuk voor stuk ware 
kunstvoorwerpen. Tijdens de presentatie krijgt u hiervan voorbeelden te zien. 
De gehele presentatie wordt visueel gemaakt met meer dan 95 dia’s. In de pauze en na afloop kunt u 
desgewenst een boek over klompen of een souvenir aanschaffen. Denkt u daarbij aan het cash kunnen 
betalen van 1 of meerdere artikelen!! 
Voor meer informatie over het Internationaal Klompenmuseum uit Eelde kunt u contact zoeken met Frans 
Meek of via de website: www.klompenmuseum.nl 
Telefoon: 0592-543737, e-mail: fransmeek@xs4all.nl 
 
Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden. 
Niet-leden zijn ook van harte welkom. Deelname is gratis. 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.klompenmuseum.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnoorderkrant.nl%2Fartikel%2F1053339%2Flezing-over-klompen.html&psig=AOvVaw0M6pt7Oyaae2FJ8AVnhLip&ust=1582636378052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjXhqWi6ucCFQAAAAAdAAAAABAE
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H.V.A. bestaat 70 jaar 
 
Dit jaar is het zover, onze mooie vereniging bestaat 70 jaar. 
Reden voor een feestje, vinden wij. Dit jubileum gaan we vieren op zaterdag 20 juni 2020.  
Het wordt een feestelijke dag voor onze huidige leden en oud leden. Die we afsluiten met een feestavond.  
 
Verdere informatie over deze jubileum dag en een mogelijkheid tot opgave volgt via het Mededelingenblad, 
Facebook en via flyers die hangen in verschillende winkels in Annen.  
Wij hopen ook heel veel oud leden te ontmoeten op onze jubileumdag. En willen jullie dan ook vragen jullie 
oud teamgenoten te attenderen op deze dag. 
 
Groet, 
 
Jubileumcommissie H.V.A.  
 
 
Jeu de Boules in Annen  
 
Op 10 februari is met 18 mensen in Ons Dorpshuis een overleg geweest om te komen tot een Jeu de 
Boule groep of club in Annen. 
 
De aanwezigen zijn eigenlijk allemaal recreatiespelers die in een vakantie kennis gemaakt hebben met 
Jeu de Boules en dat wel vaker willen doen voor gezelligheid en om andere mensen te leren kennen. 
 
Er komt daarom voorlopig geen vereniging, maar we gaan wel spelen. 
Op 31 maart (na het ingaan van de zomertijd) gaan we van start: 
Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur en donderdagavond om 19.00 uur op het Lamberts-Burgerplein (voor 
de sporthal). 
 

Er is een App-groep gemaakt waarin je een oproep kan 
doen om op een ander tijdstip te spelen. 
Wil je ook in de App-groep stuur dan een e-mail naar:  
jtsteenbergen@gmail.com (06 222.47.840) of 
hans@brandtsbuys.nl (06 152.61.299) 
 
 
 

 

 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:jtsteenbergen@gmail.com
mailto:hans@brandtsbuys.nl
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Het Drents Landschap en het Duurzaamheidscentrum staan bol van de activiteiten. 
 

https://www.drentslandschap.nl/activiteiten 
 

https://duurzaamheidscentrumassen.nl/agenda 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.drentslandschap.nl/activiteiten
https://duurzaamheidscentrumassen.nl/agenda

