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   Jaargang 10           oktober 2019 
 

 

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 sterker en zo 
ons hele land. 

 
Om te stemmen klik op deze link! 

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

Natuurlijk hopen we dat veel Anneroelen op Commissie Dorpsbelangen willen stemmen. Het geld 
 dat we hiermee kunnen winnen komt ten goede aan ons bruisend dorp.

 
 
Zaterdag 12 oktober 9 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 Rood 
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: www.mijnafvalwijzer.nl 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers?zoekterm=St.+Comm.+dorpsbel.#filters
mailto:info@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers?zoekterm=St.+Comm.+dorpsbel.#filters
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
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. Officiële opening terrein rond de sporthal, 20 september
 
 

 
 

 
Klik hier voor een overzicht van alle foto’s van de opening en 

voorbereidingen. 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://flic.kr/s/aHsmHfoi6i
https://flic.kr/s/aHsmHfoi6i
https://flic.kr/s/aHsmHfoi6i
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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 en/of in het Mededelingenblad komt te 
staan stuur je info dan naar info@annen-info.nl 
 
 

 

 
 
 
 

Oproep 
 
 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat er eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Historische Vereniging 
Annen wil in maart 2020 in een speciale uitgave van de TOEN aandacht besteden aan dit feit.  
 

De redactie van TOEN is daarom op zoek naar bijzondere verhalen, foto’s, 
speciale voorwerpen, die verband houden met deze enerverende periode uit 
onze geschiedenis en meer inzicht kunnen geven hoe deze periode voor u en 
de inwoners van Annen is verlopen. Het is niet noodzakelijk om uw verhaal 
schriftelijk of digitaal aan te leveren, wij willen ook graag via een gesprek uw 
belevenissen vastleggen.  
 
De redactie van TOEN roept daarom iedereen op die aan deze vraag zou 
kunnen voldoen om zich bij ons te melden via: redactie@annentoen.nl. Wij 
zullen dan contact met u opnemen om een afspraak te maken.  
 
 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Roelof Eleveld tel. 06-22107382 of Geert Dekker tel.  
06-18995800.  
De redactie zal discreet en zorgvuldig met uw informatie omgaan. Wij hopen op vele interessante reacties 
en wachten deze met belangstelling af.  
 
Historische Vereniging Annen 
Geert Dekker/Roelof Eleveld namens de Redactie kwartaalblad TOEN    
 
 
 
Zuidlaarderbollenactie VV Annen, 4 oktober 
 

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De pupillen 
van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan de deur 
komen om de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst van de actie 
komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging. 
 
 

De actie vindt plaats op vrijdag 4 oktober tussen 18:00 en 20:15 uur in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, 
Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen. De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een 
goede verkoop! 
  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:redactie@annentoen.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO79bD1PHkAhVGZVAKHWb4B7sQjRx6BAgBEAQ&url=https://computerclubschoonebeek50plus.nl/event/zuidlaardermarkt/&psig=AOvVaw35xJtfclTreww1ZkNIFFPX&ust=1569696287290297
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Muziekschooltje Annen, een nieuwe sponsor stelt zich voor. 
 
Hallo inwoners van Annen! 
 
Mijn naam is Annelies Zwaving. Zoals een aantal mensen in het dorp wel weten heb ik een passie voor 
het maken van muziek. Met de piano en viool omlijstte ik meerdere kerstvieringen op basisschool de 
Eshoek. 
Nu mijn eigen kinderen groter worden komt de kans om een langgekoesterde wens uit te laten komen: 
een eigen muziekschool!  
Dit doe ik samen met mijn vader Gerard, die al meer dan 40 jaar muziekles aan kinderen geeft. 
Muziekschooltje Annen is een feit! 
Voor de beginnende muzikantjes bieden we AMV aan. Dit is Algemeen Muzikale Vorming. Kennismaken 
met muziek en verschillende instrumenten, in kleine groepjes. Daarnaast geven we individuele lessen in 
blokfluit, dwarsfluit en piano. Hierin veel aandacht voor plezier, zonder een strenge of overhorende stijl. 
Dit alles vindt plaats in een mooie ruimte in ons huis aan de Schoolstraat, waar de muziek al een mooie 
plek heeft veroverd.  
“Muziekschooltje Annen” heb ik gekozen als naam, om uit te dragen dat ik kleinschaligheid en 
geborgenheid zie als basis voor het ontwikkelen van de muzikale talenten van de kinderen in Annen. 
 
Hopelijk snel tot ziens, er is nog ruimte om je kind aan te melden. 
Meer info? Kijk op www.muziekschooltjeannen.nl  
 
Annelies Zwaving-Bruin en Gerard Bruin 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.muziekschooltjeannen.nl/
https://www.muziekschooltjeannen.nl
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Zaterdag 26 oktober 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. 
 

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

Vrijdag 25 oktober: Herfstwandeling + buffet in het 
Holthuys. De inloop is om 14.30 uur (koffie/thee/route), om 
15 uur start de wandeling en om 16 uur worden de "niet-
wandelaars" verwacht in het Holthuys. De kosten zijn €5,- 
per persoon en opgave kan tot 23 oktober bij Marleen 
Schepers  tel. 06-15222713  
  

 
Harleyclub Annen bedankt! 
 
Voor de vele mooie activiteiten die de vrijwilligers van Harleyclub Annen organiseren voor de ouderen in 
Annen werden ze in het zonnetje gezet door Commissie Dorpsbelangen. Tijdens een avondje oud ijzer 
sorteren kregen als waardering wat lekkers aangeboden bij de koffie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.omroeppenm.nl/herfstwandeling/nieuws/item?1105083&psig=AOvVaw2F4GMxevyn4SnH0XQ02V09&ust=1569520898496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDNhpHH7OQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://bib-sec-florijn.learningmatters.nl/gle/project-4-lerarendiner&psig=AOvVaw1VHCrTY9YGPHZVZVpWsLVe&ust=1569521069846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiEwuLH7OQCFQAAAAAdAAAAABAE
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Anneroelen in wording 
 
Het is zondag, vroeg in de middag.  De bel gaat. Gelukkig hoor ik ‘m. Want we 
zitten buiten achter t huis, Wepel 52, in de zomerzon te genieten van ons nieuwe 
stekje.  
Een vriendelijke mevrouw staat voor de deur met een boekje over Annen. 
Het boekje wordt ons aangeboden door een kennis uit onze vorige woonplaats in 
Limburg. 
 
 

Wij hebben vijf jaar in Brunssum gewoond. Manlief was daar dominee.Maar het noorden trok. Zodoende 
zijn we nu in het mooie Drenthe beland. 
  
“Jullie zijn hier nieuw komen wonen?” “Ja, sinds een paar weken.” 
“Als je het leuk vindt, kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van ons mooie dorp. 
En als je zin hebt, kun je ook iets schrijven over jezelf, je een beetje voorstellen, kijk maar.” 
“Leuk, ik zal er over nadenken” 
 
Inmiddels hebben wij het september exemplaar van het mededelingenblad ontvangen en lezen we over 
van alles-en-nog-wat. Er is heel wat te doen in Annen! 
 
 

Wij zijn Erry (60) en Hilda (59) Fokkert, 39 jaar getrouwd. 
Wij  hebben 3 kinderen: een dochter en twee zoons. En 3 
levendige kleinzoons, die in Assen wonen. Erry werkt als 
pastoraal werker bij een kerk in Delfzijl. Hilda is spreker bij 
uitvaarten. En samen begeleiden wij echtparen in 
relatietherapie. 
Wij houden van wandelen. Het mooie Drentse land biedt 
daarvoor volop mogelijkheden. 
Naast toeren op de motor, houdt Erry van volleybal en klust 
hij graag in en om het huis. 
Hilda bespeelt de toetsen van orgel en piano en houdt van 
orgelconcerten. 
Onze nummer 1 vakantiebestemming is Noorwegen. 
 
We hopen echte anneroelen te worden. Dat moet gaan 
lukken want bij de overdracht van ons huis kregen wij van 
de vorige eigenaars een ware Anner vlag en een boekje 
met oude ansichten van Annen.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Lezing en een quiz 
 
Abel Darwinkel leest voor bij Historische Vereniging Annen 
Abel Darwinkel werkte vijftien jaar als streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol in Drenthe. In die 
functie organiseerde hij cursussen over de Drentse taal, presenteerde hij Jasbuus vol Drents op TV 
Drenthe en schreef hij tal van boeken over de Drentse taal. Zo schreef hij een boekje over Drentse 
plaatsnamen met de titel Op stee, een boekje over de Drentse telwoorden met de titel 10 en vorig jaar 
september kwam zijn studie over Drentse verkleinwoorden uit. 

 
De Drentse schrijver komt woensdagavond 16 oktober naar Annen om de leden 
van de Historische Vereniging meer te vertellen over zijn nieuwe bundel. Hij zal 
dan ook enkele verhalen voorlezen. En na de pauze zal hij een kwis houden over 
de Drentse taal en over het dorp Annen en omgeving. 
16 oktober 2019, aanvang 20:00 uur, in het Dorpshuis. 
 

 
 
Kleintje Annermarkt 
 

Vrijdag 25 oktober 2019 organiseert de Historische Vereniging een wandeltocht 
met een knipoog naar het verleden. Tijdens deze wandeling komt men 
verschillende opdrachten tegen die allen te maken hebben met ons dorp. De 
start is om 19.00 uur in de Sportsbar. 
Deelname voor leden van de Historische Vereniging is gratis. Bij de start lid 
worden betekent gratis deelname. Er wordt geadviseerd een pen en een 
zaklantaarn mee te nemen. 

 
Wij gaan verhuizen. 
Vanaf 1 oktober zijn we te vinden in het Dorpshuis. 
 
 
 
 
 
 
Toneelvereniging Advendo 150 jaar! 

 
De repetities voor ons jubileum zijn in volle gang. Voor 
het jubileum hebben we vier avonden gepland, vrijdag 
22 en zaterdag 23 en vrijdag 29 en zaterdag 30 
november. 
 
Vrijdag 22 november is gereserveerd voor genodigden.  
Voor 23, 29 en 30 november kunt zich aanmelden via: 
toneelverenigingadvendo@gmail.com of tel.  
0592-272135. 
 
De toegang is gratis voor donateurs, voor niet 
donateurs is de toegangsprijs € 7,50.  
 

 
Het belooft een mooi spektakel te worden dat u niet mag missen!  
  

http://www.annen-info.nl/
mailto:toneelverenigingadvendo@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiq0eCM0PHkAhUNblAKHcTWA0YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.huusvandetaol.nl/promotie-van-de-drentse-taol/item/2977-biebelboouk-jesaja-vertaald&psig=AOvVaw1T-4xFlurF6EhUKcjNwhdG&ust=1569695094977701
https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers?zoekterm=Toneelvereniging+Advendo#filters
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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  
 
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! 
 

 Vrijdag 4 oktober: Kaartavond.  
Aanvang 19.30 uur. Zaal 5 open 19.00 uur. 
Kosten deelname € 2.50 
Er zijn mooie vleesprijzen te winnen. 

 Zaterdag 5 oktober: De Beatbrokers. 
De band, inclusief Anner Oelen, laat een verrassende mix van jazzy 
blues, bluesy jazz en tussendoor een stevige popsong horen, vaak 
oude nummers in een nieuw verfrissend en swingend jasje. Mis het 
niet! Aanvang 20.00 uur. Entree € 5.00, Vrienden € 2.50. 
 

 

 

Dinsdag 8 oktober: Impuls Inloopspreekuur. 
Heeft u vragen op het gebied van mantelzorg, leefbaarheid, 
burenruzies en welzijn, dan bent u welkom van 10 uur tot half 12 in 
het dorpshuis. 
Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en Martine Hopman 
(buurtwerker/coördinator buurtbemiddeling) van Impuls zitten voor u 
klaar. 
 

 

Maandag 14 oktober: Huiskamer, koffieochtend met repaircafé. 
Gezellig koffie drinken en misschien ook nog iets te repareren, kom 
dan langs. 
 
Een lid van de Historische Vereniging schuift tevens aan.  
9.30 uur tot 11.30 uur. Opgave hoeft niet, koffie of  thee € 1.00 per 
kopje. 

 Vrijdag 25 oktober, Kleintje Annermarkt. 
Georganiseerd door de Historische Vereniging. 
Een wandeltocht door het dorp waarin verschillende opdrachten 
voorkomen die gerelateerd zijn aan de historie van ons dorp. Leuk 
voor jong en oud. 
Advies: Neem pen en zaklantaarn mee.  
Aanvang 19.00 uur.  
Leden Historische vereniging Gratis, Niet leden € 2.50. 
 

 

 
Op maandag 28 oktober Impuls Huiskamer Plus 
Kennisquiz over de jaren ’20 tot de jaren ’70 van de vorige eeuw 
onder begeleiding van Monica Lourens. 
Opgave hoeft niet, koffie of thee € 1.00 per kopje. 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9jYeZhofgAhUO6KQKHTKVCi0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.noorderpoort-samendoen.nl/repair-cafe/&psig=AOvVaw3GCZ3_OhP57FVs6Qt6bPCX&ust=1548440933171352
https://dorpshuisannen.us17.list-manage.com/track/click?u=a0b9972bb8b7d34f0b9219d81&id=1d6392fa07&e=88beff1332
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCjYW73qLkAhWMLFAKHShSAHgQjRx6BAgBEAQ&url=https://boerenvreugd.nl/kaartavond-hornmeer-voor-boerenvreugd/&psig=AOvVaw1O6o5-wDXoBcCP8aklhgIY&ust=1566984489675622
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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. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Bibliotheek Annen gaat verhuizen  
Het is bijna zover: Bibliotheek Annen gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Daarom is de bibliotheek 
van woensdag 18 september tot en met zondag 3 november gesloten.  
 
Publiek kan terecht in Zuidlaren en Gieten 
In de verhuisperiode kunnen boekenliefhebbers terecht in de vernieuwde Bibliotheek Gieten en 
Bibliotheek Zuidlaren. Daar kunnen bezoekers hun geleende boeken inleveren en nieuwe boeken lenen. 
Ook staat daar altijd koffie en thee klaar en is er ruimte om kranten en tijdschriften te lezen.  
Lenen, verlengen en reserveren tijdens de verhuizing.  
Je kunt natuurlijk ook lenen en inleveren in elke andere vestiging in Drenthe. Gereserveerde boeken voor 
Annen kun je ophalen in Zuidlaren. Verlengen via de website blijft gewoon mogelijk. Telefonisch verlengen 
kan via het normale telefoonnummer: 088-0128295.  
 
Vanaf 4 november is iedereen van harte welkom op de mooie nieuwe locatie aan de Kruisakkers 41 in 
Annen. De openingstijden blijven gelijk. Ook op de nieuwe locatie verwelkomen wij u met een kop koffie 
en thee en is er volop ruimte om mensen te ontmoeten en in alle rust een krantje of tijdschriften te lezen.  

 
Dit zijn onze nieuwe contactgegevens:  
Bibliotheek Annen  
Kruisakkers 41 
9468 BG Annen 
T 088 012 8295 
E info@bibliotheekannen.nl  
I www.bibliotheekannen.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vrouwen van Nu afdeling Annen 
 
 

 
Dinsdag 15 oktober Afdelingsavond Vrouwen van Nu afdeling Annen in Ons 
Dorpshuis, aanvang 19.45 uur. Spreker: Hennie Stokker, Drentse verhalen en 
gedichten 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
mailto:info@bibliotheekannen.nl
http://www.bibliotheekannen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-spreken-i25734.html&psig=AOvVaw3t3qhlJCSqI_adMSfhlgLh&ust=1569521375711000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCzpfTI7OQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4mM76nvbkAhXCGuwKHdCuArYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.drspee.nl/mijn-leven-dozen/&psig=AOvVaw26j_U6jFS0GqK-eRf4onJX&ust=1569853701734506
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Foto:  Lianne Schuiling 
 
 
Motorevenement op de Brink in Annen weer druk bezocht 

 
Er was door de tientallen vrijwilligers en het bestuur van MC Annen weer 
hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor dit jaarlijkse 
spektakel. En net als vrijwel alle jaren hiervoor waren de 
weersomstandigheden perfect. Mede hierdoor lag de baan er prima bij. 
Om 9.00 uur hadden zich 121 rijders ingeschreven en nadat alle motoren 
de technische keuring doorstaan hadden begonnen de trainingen. Deze 
verliepen vlotjes en mede daardoor kon er de gehele dag volgens het 

vooraf vastgestelde tijdschema gewerkt worden. 
 
Rond het middaguur werden alle rijders aan het publiek gepresenteerd en klokslag 12.30 uur werden de 
eerste rijders achter het startlint geplaatst.  
Nadat er 29 series waren afgewerkt en de baan tussendoor enkele keren was verzorgd kon er een begin 
gemaakt worden met de finales. De weinige valpartijen hadden gelukkig nauwelijks gezorgd voor 
oponthoud. Maar in de finale van de zijspannen moest de medische dienst toch nog in actie komen toen 
het zijspan van Rene en Nathalie Stellingwerf zich in de schutting boorde. Nathalie moest helaas met de 
ambulance naar het ziekenhuis worden afgevoerd, maar gelukkig kwam later op de avond het bericht, dat 
beide coureurs weer thuis waren. Nadat de schuttingploeg de schade had hersteld werd de finale van de 
zijspannen opnieuw verreden en de overwinning ging naar de combinatie Bruins/Sterenborg voor de 
Engelsen Hughes/Bennet en de combinatie Kregel/Bruins. 
 
De jaarlijkse strijd in de regioklasse werd dit jaar gewonnen door Lars Drenth uit Annen voor Robert 
Bonder en Harmen Hollander, beiden uit Gasteren. 
 
De overwinning in de zwaarste klasse, de 500cc, ging dit jaar naar Wybe Valkema uit Joure. Na een 
spannende strijd moest nationaal kampioen Frank Hamming uit De Groeve genoegen nemen met de 2de 
plaats voor Erwin Mulder uit Koekange. 
Nadat de KNMV de einduitslag van het Nederlands kampioenschap had opgemaakt konden de 
dagwinnaars en de nationale kampioenen worden gehuldigd in de feesttent. 
 
Net als andere jaren zijn vrijwilligers in de pauze met emmers rondgegaan. Dit jaar aangevuld met 
vrijwilligers van Hartveilig Annen. Het bestuur van MC Annen heeft besloten de volledige opbrengst ten 
goede te laten komen aan de aanschaf van een AED voor het dorp. 
Het bleef ook na afloop nog heel lang gezellig op en rond de Brink. Het bestuur van MC Annen wil graag 
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Hierdoor kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. Op naar 
de 17de Ototec grasbaanraces in september 2020. 
 
 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.ototec.nl/
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Hunzerunners; Hardlopen, gezond en gezellig!!! 

Sinds 2007 kent Annen een loopgroep. ‘De Hunzerunners’ is een actieve vereniging vóór en dóór 
hardlopers waar elke hardloper, of het nu een beginner of een ervaren hardloper betreft, zich thuis zal 
voelen.  

Wekelijks trainen we op de dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot ca 21.00 uur. Omdat niet iedereen 
hetzelfde niveau heeft trainen we vanzelfsprekend in verschillende groepen. We hebben de beschikking 
over gediplomeerde en gecertificeerde trainers en tijdens de afwisselende trainingen is er niet alleen 
aandacht voor het hardlopen, tegelijkertijd werk je haast ongemerkt ook aan je uithoudingsvermogen, je 
houding en je techniek.   

Winters trainen we in Annen en omstreken, zomers kun je ons vinden in en om het dorp Annen, zomers 
kun je ons vinden in het Strubben-Kniphorstbos. Vanaf september starten we elke dinsdag- en 
donderdagavond vanaf de sporthal.  

Omdat niet iedereen in staat is om s ’avonds te trainen zijn we onlangs gestart met het geven van 
trainingen op de vrijdagochtend. Deze training begint om 9.00 uur en duurt tot ca 10.15 uur, onze eigen 
trainers verzorgen ook deze training (start bij tunneltje on de N34).  

Voor meer info verwijzen we je graag naar onze website: www.hunzerunners.net  

De Hunzerunners.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.hunzerunners.net/
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“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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit jaar krijgt iedereen nog een vragenlijst van de Werkgroep Noaberhulp Annen in de bus. 
  
We willen graag weten:  
 
- Is er behoefte aan noaberhulp? 
- Zijn er Anneroelen die een ander gewoon een handje willen helpen?  
 
Wordt vervolgd……………..houd de brievenbus maar in de gaten….. 
 
 
  

http://www.annen-info.nl/
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Bijzondere witte bollen zijn opgedoken in de tuin van familie Klinkers.  

Wat zijn het? Is het iets buitenaards? Nee, het zijn reusachtige champignons! Familie 
Klinkers heeft van hun zoon prima tuinmest gekregen waar de champignons het dus 
geweldig goed op doen. 

Bijzonder 
toch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peutergym in Annen  

 
Peutergym Annen is weer van start gegaan in de Sporthal aan de 
Kruisakkers in Annen. Tweemaal per maand zijn alle peuters tot 4 
jaar uit Annen en omgeving welkom om samen met een 
ouder/verzorger te komen spelen in de sporthal, die dan voor de 
gelegenheid is omgetoverd tot een waar speelparadijs. Schommels, 
ringen, matten, klimtoestellen, trampolines, glijbaantjes, fietsjes, 
stepjes, loopauto's, hoepels, ballen, blokken, er is voor iedereen wel 
iets te doen. 
 

De peutergym begint om 10.15 uur en duurt tot 11.15 uur. Omdat de peutergym in Annen al jaren 
draaiende wordt gehouden door vrijwilligers, lukt het nog steeds om dit mogelijk te maken voor slechts 80 
eurocent per kind per ochtend. Opgave vooraf is niet nodig. Vrijwilligers die willen helpen bij het 
opbouwen zijn om kwart voor tien van harte welkom.  
De data voor het komende seizoen zijn:  

4 en 18 oktober, 1 en 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari 

7 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 15 en 29 mei (onder voorbehoud) 

De laatste nieuwtjes zijn te vinden op Facebook bij Peutergym Annen.  
  

http://www.annen-info.nl/
https://www.facebook.com/Peutergymannen/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2nYbOnPbkAhWCY1AKHcE6AZ0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.kinderopvangonderdepannen.net/single-post/2017/10/03/Peutergym-vanaf-4-Oktober-2017&psig=AOvVaw1Q6l7t6osTZd4DHqO8CCkV&ust=1569853077267770
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Meld je aan voor de nieuwsbrief via: www.drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap 

Volop vermaak op het Kinder Buiten Festival  

Op zondag 6 oktober vindt voor de 6e keer het Kinder Buiten Festival van Stichting Het Drentse 
Landschap plaats.  Dit leukste buitenfeest van het jaar wordt traditiegetrouw gehouden bij Kampsheide, 
aan de rand van Assen. Iedereen, jong en oud, is tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom, de 
toegang is gratis.  

 
Onder het motto ‘Kom je buiten spelen?’ belooft het weer een gezellige 
speeldag in de natuur te worden. Kinderen  kunnen zich uitleven op 
klim- en klauterplekken, teruggaan naar de Middeleeuwen, ze kunnen 
bouwen, of een eigen smoothie maken op een duurzame manier. 
Knikkeren op supergrote knikkerbanen, een echt harnas bewonderen 
kan ook. Maar wil je liever lekker creatief bezig zijn, we hebben het 
allemaal. 
Een aantal activiteiten houden we nog even als verrassing, gewoon 
omdat het zo leuk is.  Kortom, er is van alles te beleven. 
 
Datum: zondag 6 oktober 
Tijd: 11.00 – 16.00 uur 
Locatie: weiland bij boerderij Kamps, Kamps 1, 9451 TB Rolde.  
Parkeren: achter café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Deurze 
(vanaf daar is het ongeveer 5 minuten lopen naar het festivalterrein). 
 
Het totale programma staat binnenkort  op  
https://www.drentslandschap.nl/event/kinderbuitenfestival 
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