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   Jaargang 10                        september 2019 
 

 
 

. Officiële opening terrein rond de sporthal, 20 september  
 
Na maanden van hard werken is het bijna zover. Op vrijdag 20 september zal het 
geheel vernieuwde voorterrein van het dorpshuis en de sporthal geopend worden. 
In aanwezigheid van alle schoolkinderen, gemeente, provincie, sponsoren, aannemers 
en vrijwilligers zal de wethouder van de gemeente Aa en Hunze, de heer Henk 
Heijerman omstreeks 13.30 uur de officiële opening verrichten.  
 

Er zal een monument onthuld worden en ook de naam van het plein zal bekend worden gemaakt. 
Ook u als dorpsbewoner bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
 
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 
 
 

 
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/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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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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 sterken. En zo ons hele land. 

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

Word nu lid, want alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen! 

Ben je nog geen lid van Rabobank Het Drentse Land en wil je straks meestemmen over verdeling van het 
geld? Vraag dan nu het lidmaatschap aan, dit is heel eenvoudig, en kost je niets!  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden  

 

 
 
 

 
 
Glasvezel in Annen. 
 
Onderstaande link kan van pas komen als je vragen hebt bij het in gebruik nemen van glasvezel.  
Het betreft een link van onze buren uit Eexterveen maar kan ook ondersteunend zijn voor ons in Annen. 
http://www.glasvezeleexterveen.nl 
 
Deze website is bedoeld om zoveel mogelijk informatie te verschaffen om zo tijdig te beginnen met actie. 
Waar moet je allemaal aan denken als je glasvezel krijgt? 
Ten aanzien van e-mail, televisie en thuisnetwerk.  Op de website staan ook antwoorden op veel gestelde 
vragen.   
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
http://www.glasvezeleexterveen.nl/
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Toneelvereniging Advendo viert in november haar 150 jarig jubileum. 
 
Toneelvereniging Advendo is inmiddels begonnen met de repetities voor het 150 jarig jubileum in 
november 2019. Voor het jubileum hebben we vier avonden gepland, vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 
en zaterdag 30 november. Het belooft een mooi spektakel te worden dat u niet mag missen!  
 

 
 
 
 
Ingekomen post 
 

Bijzondere service uit Annen. 
 
Na bijna 900 km op weg naar Italië gaat er een lampje branden in onze Honda: “roetfilter” 
zegt het boekje. 
We bellen de ANWB die verwijst naar een plaatselijke Hondadealer. Deze noemt in eerste 
instantie een bedrag van €1200,- tot €1500,- maar komt als hij de auto uitgebreid bekeken 

heeft met een raming van €4200,-.   
De ANWB geeft aan dat de reparatiekosten in dit geval hoger zijn  dan de dagwaarde van de auto en dat 
er dus geen sprake kan zijn van repatriëring (en vervangend vervoer zat niet in ons pakket). Hun advies is 
om de auto daar te laten voor de sloop, waarbij zij dan kunnen begeleiden met de hele papierwinkel.  
 

Onze garagehouder Hendrik Stadman, op dat moment aan 
het vissen in Friesland met zijn zoon, geeft aan dat de 
reparatie goedkoper kan en dat de auto het zeker nog waard 
is. Maar dan is de vraag: hoe krijgen we de auto thuis en we 
zitten bovendien ook nog met de caravan, al is een 
schoonzoon bereid die te komen halen.  
 
Dan biedt Hendrik aan de 
auto ter plaatse te komen 
repareren….. 
Hij vertrekt in de nacht van 
vrijdag op zaterdag om 2 
uur vanuit Annen, is om 10 
uur bij ons op de camping. 

900 km. verder dus, vlak voor de Oostenrijkse grens, met een bus vol 
materiaal en onderdelen. En om 15 uur is de klus geklaard! 
 
Hendrik rijdt terug naar huis en wij kunnen onze vakantie vervolgen!                        
Dat is toch wel een heel bijzondere service uit Annen. 
 

Bertus Weggemans en Nora ten Raa. 

 

http://www.annen-info.nl/
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Zaterdag 7 september 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 Harleyclub Annen 
 
Vrijdag 20 september: Oosters buffet in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. 
 € 5,- p.p. Aanvang: 16.00 uur.  
Opgave bij Marleen Schepers 06-152 22 713 
 

 
 
Pedaal Vocaal 15 september  
 
Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het 
stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag in 
september. 
Pedaal Vocaal is een  evenement waarin natuur, beweging 
en cultuur worden gecombineerd. 
 
Natuur, Cultuur en Fietsen. 
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook 
nog op mooie muziek getrakteerd worden. 
 
Tijdens dit muzikaal en actief jaarlijks evenement  komen deze 
drie zaken zomaar bij elkaar! 
 
Meer info: www.pedaalvocaal.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
https://vocaal-festival-annen.email-provider.nl/link/k4r6vbo1et/gzcpxzirvs/eyz6a0xbwz/ficukwl2yr/hiqfrpwja3
http://www.pedaalvocaal.nl/
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We gaan weer klaverjassen! 
Het Zomer seizoen is weer voorbij, vandaar dat het klaverjassen op de 
donderdagmiddag in de Zetstee weer van start gaat.12 September om half 2 kunt u 
allen een potje komen kaarten. 
 
U bent van Harte Welkom.   
 

 
 

 
Vrouwen van Nu afdeling Annen 
 

Dinsdag 17 september: afdelingsavond met Harma Boer, weervrouw bij RTV 
Noord, om 19.45 uur in Ons Dorpshuis 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
“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 
 
  

http://www.annen-info.nl/
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15 september de 16de Ototec  Grasbaanraces in Annen  
 

De afgelopen jaren is het een begrip in de wereld van de grasbaansport 
geworden: de Queens Grass Grasbaanraces in het Monaco van de 
baansport, op de Brink in Annen. Het zal dan ook even wennen worden, 
maar het bestuur van MC Annen is erg blij om een nieuwe hoofdsponsor 
te kunnen presenteren voor (in elk geval) de komende 3 jaren: Ototec 

Automotive met vestigingen in Tynaarlo en Drachten. Zonder het wellicht te weten zullen vele bezoekers 
van grasbaanraces dagelijks rondrijden met materialen en producten, die afkomstig zijn van Ototec. Dit 
bedrijf levert dagelijks 4-5 keer automaterialen aan vele garagebedrijven in Noord Nederland.  
 
Het bestuur van MC Annen heet u dan ook van harte welkom bij de 16de Ototec grasbaanraces op de 
mooie Brink in Annen. Ook dit jaar worden in de verschillende jeugd- en nationale klasses de laatste 
wedstrijden in Annen verreden en dat betekent net als afgelopen jaar, dat de Nederlandse kampioenen na 
afloop bekend gemaakt worden en tevens zal meteen na de wedstrijden de huldiging van de kampioenen 
plaatsvinden in de feesttent. 
  
Vanaf deze plaats wil het bestuur ook graag een kritische kanttekening plaatsen richting de KNMV en de 
Baansportcommissie. Afgelopen jaren werd er in Annen ook gestreden om de kampioenspunten in de 
beide ST-klasses. Dat leverde hele mooie strijd op en (vrijwel) iedereen was het er over eens: ook dat kan 
prima op een kleine baan zoals Annen die heeft. Zowel van rijders als van liefhebbers van deze mooie 
sport hebben we de afgelopen maanden dan ook vaak de vraag gekregen waarom de ST 250 CC en ST 
500 CC dit jaar geen kampioenswedstrijd rijden in Annen. Daarbij ging men ervan uit, dat dit een 
beslissing zou zijn van MC Annen, maar dat is niet het geval. Hopelijk lukt het ons om komend jaar ook 
deze klasses weer te laten strijden voor de punten voor het Nederlands Kampioenschap. Gelukkig 
ontbreken de mannen en vrouwen vandaag niet, want het kostte weinig moeite om de top van Nederland 
wel aan de start te krijgen, zij het op uitnodiging.  
 
Het bestuur van MC Annen heeft er ook dit jaar weer alles aan gedaan om een gelijkwaardig veld van 
zijspanrijders uit binnen- en buitenland aan de start te krijgen. En natuurlijk ontbreken ook de jongens en 
meiden uit de regio dit jaar niet. Vanaf de eerste keer is de regioklasse aanwezig geweest in Annen en 
zolang er enthousiaste rijders in Annen en naaste omgeving te vinden zijn, zal deze klasse om de eer en 
de felbegeerde uiltjes strijden.  
Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers, adverteerders en sponsoren van harte bedanken. Zonder 
jullie enthousiasme en inzet zou het onmogelijk zijn geweest om een dergelijk evenement jaarlijks te 
organiseren. Rest ons u allen een hele prettige dag te wensen en alle rijders uiteraard heel veel succes.  
 
Jakob Schuiling, voorzitter MC Annen 
 
De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het publiek. 
Tijdens de rijdersvoorstelling worden alle coureurs persoonlijk aan het publiek voorgesteld om vervolgens 
als één groot lint langs het publiek te rijden. Dit is voor met name de jongste rijders altijd al een hele 
happening op zich. Vervolgens beginnen de wedstrijden. 
Meer informatie: www.mcannen.nl of https://www.facebook.com/MCAnnen 
28 september.  
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mcannen.nl/
https://www.facebook.com/MCAnnen
https://www.ototec.nl/
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Hunzekoor 7 september in ’t Keerpunt Spijkerboor 

Net als vorig jaar viert het Hunzekoor de start van het nieuwe koorseizoen op zaterdagmiddag 7 
september a.s. in café ’t Keerpunt in Spijkerboor van 11:00 – 15:30 uur met een zomerconcert en een 
fancy fair. Er zijn goede tweedehandsspullen en door leden zelfgemaakte (of geteelde!) lekkernijen te 
koop. De opbrengst komt ten goede aan de koorkas. ’s Middags (van 13:30-16:00 uur) vindt in Spijkerboor 
en Annerveen ook een opritverkoop plaats.  

Het Hunzekoor zal onder leiding van dirigent Inge Roelands twee keer optreden. Om 13:00 uur en 14:00 
uur brengt het koor delen ten gehore uit het programma dat afgelopen mei veel succes oogstte in 
Annerveenschekanaal en Gasselte, met werk uit de Amerikaanse musicals West Side Story, Porgy & 
Bess en de opera Treemonisha.  

Het Hunzekoor verwelkomt nieuwe leden. De open repetitie van dinsdagavond 10 september is een 
goede gelegenheid voor een kennismaking. Elke dinsdagavond vanaf 3 september studeert het 
Hunzekoor van 19.30 uur tot 21.45 uur in ’t Keerpunt in Spijkerboor aan het nieuwe concertprogramma 
‘Oorlog en Vrede’, met werk van zowel middeleeuwse als moderne componisten. Belangstellenden zijn 
ook na 10 september van harte welkom om een paar keer vrijblijvend mee te doen. 
Meer info: https://www.hunzekoor.nl  
 
 
 

 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.hunzekoor.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  
 
Binnenkort valt het programmaboekje van “Ons Dorpshuis” weer bij u op de mat. 
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 6 september: Kaartavond. (De eerste van een reeks van 8) 
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. 
Kosten deelname € 2.50 
Er zijn mooie vleesprijzen te winnen. 

 

 
Maandag 9 september : Impuls Huiskamer met Repaircafé. 
Van half 10 tot half 12 begint Impuls weer voor de eerste keer na de 
zomervakantie met de Huiskamer.  
Deze week is de koffieochtend tegelijkertijd met het repaircafé.  
Dus heeft u zin in een kopje koffie en gezelschap en heeft u 
misschien ook nog iets dat gerepareerd kan worden, kom gezellig 
langs.  
Een aantal mensen van de Historische vereniging schuiven ook aan 
bij de huiskamer. 
Het is een inloopochtend, u hoeft zich derhalve niet aan te melden, 
maar kunt gewoon aanschuiven. 
Voor de koffie en thee betaalt u € 1,- per kopje. Kom gerust langs! 

 

 

 
Dinsdag 10 september 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. 

 

 
Op maandag 23 september Impuls Huiskamer Plus 
Van half 10 tot half 12, we gaan deze keer met elkaar in gesprek over 
‘geluk” aan de hand van een lezing van de bekende Vlaamse 
psychiater Dirk de Wachter.  
Hij vindt dat zijn wachtkamer te vol zit met mensen die ‘nood hebben 
aan verbinding en gewoon menselijk contact’.  
Hij is van mening dat het goed zou zijn om de gewone lastigheden in 
het leven toch meer met elkaar te delen. 
 
Aansluitend is er ruimte voor een spelletje met de ‘kletspot”.  
Het is een inloopochtend, u hoeft zich derhalve niet aan te melden, 
maar kunt gewoon aanschuiven. 
Voor de koffie en thee betaalt u € 1,- per kopje. Kom gerust langs! 

 

 
Maandag 23 september Jaarvergadering met BINGO 
Na het officiële gedeelte wordt de avond vervolgd met het spelen van 
het alom bekende Bingospel met natuurlijk daaraan gekoppeld mooie 
prijsjes. Aanvang 20.00 uur, zaal 2. 

 
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. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwikjK7_3qLkAhWKblAKHTfdBDYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cvah.nl/jaarvergadering-cvah-afdeling-utrecht/&psig=AOvVaw3HzPab15fs6XGItboLR8h7&ust=1566984674682884
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
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Bibliotheek Annen gaat verhuizen 
 
Bibliotheek Annen gaat binnenkort verhuizen. De nieuwe locatie is ongeveer 200 meter verderop: in het 
voormalige Rabo-pand aan de Kruisakkers 41. De bibliotheek komt daarmee nog iets centraler te liggen in 
het dorp. 

 
Het nieuwe pand wordt binnenkort flink verbouwd en voorzien van 
nieuwe meubels. Het wordt een gezellige plek waar iedereen zich 
thuis voelt en anderen kan ontmoeten. De nieuwe bibliotheek krijgt 
een flexibele opzet, waarbij er, naast de boeken, meer ruimte 
gemaakt kan worden voor activiteiten. De bibliotheek gaat zelf meer 
organiseren, maar ook inwoners en organisaties uit Annen zijn van 
harte welkom om eigen activiteiten in de bibliotheek te organiseren. 
 

De bibliotheek biedt onder andere de cursussen Klik & Tik (leren werken met de computer), 
Digisterker/aan de slag met je DigiD. Ook is er wekelijks een Digitaal Café en zijn er iedere maand 
Boekstartochtenden voor baby’s en peuters. 
 
Naast de nieuwe bibliotheek ligt de openbare basisschool De Eshoek. Nu al werken de bibliotheek en de 
school samen, maar deze samenwerking wordt de komende tijd verder uitgebouwd. 
 
Het is de bedoeling dat de nieuwe bibliotheek in de loop van oktober open gaat voor het publiek. 
  
 
De maakbaarheid van het Drentse landschap in beeld 
 

Gratis documentaire over 100 jaar ruilverkaveling te zien in het Drents Archief 
In het Drents Archief in Assen draait de hele maand september de gratis 
documentaire  ‘100 jaar ruilverkaveling in Drenthe’. De film laat de ontwikkeling zien van 
het Drentse landschap; van woeste heidevelden en ruwe veengronden naar productief 
agrarisch cultuurlandschap. Diverse betrokkenen komen in de documentaire aan het 
woord. De film duurt twintig minuten en is vanaf 3 september de hele maand doorlopend 
te zien in de Digilounge van het Drents Archief. De entree is gratis.  

 
De documentaire ‘100 jaar ruilverkaveling – de maakbaarheid van een landschap’ is de hele maand 
september te zien in het Drents Archief in Assen. De film is tijdens openingstijden doorlopend te bekijken 
in de Digilounge en de toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur 
en vrijdag 10.00-13.00 uur.  
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Etstoel bedankt! 
 
Deze foto stond in het Dagblad van het Noorden.  
En ze hadden gelijk…. Heel Annen liep uit voor de 
Etstoel. Niet alleen om te kijken maar ook om mee te 
doen met opbouw, als figurant en met het opruimen. 
Zo’n 400 figuranten doen deze dag mee, en 
vermaken duizenden bezoekers.  
Een deel van het publiek komt trouwens niet verder 
dat “de bier kraam” en vermaakt zich daar kostelijk. 
Een mooie samenwerking tussen Anloo en de 
omliggende dorpen. Etstoel Anloo, bedankt voor de 
mooie dag. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vernieuwd gym-aanbod voor het hele gezin! 
 

Het hele gezin kan na de zomer aan de conditie gaan werken bij SV Annen, want het beweegaanbod en 

het lesrooster is volledig herzien.  

Ga direct naar het lesrooster: https://www.svannen.nl/gymnastiek/lestijden  

Of ga naar het lessenoverzicht https://www.svannen.nl/gymnastiek   

Voor papier: het lessenoverzicht en het nieuwe lesrooster vindt u op www.svannen.nl 

 

Met ingang van komend seizoen kunnen kinderen bij onze vereniging terecht voor peuterdans, apenkooi, 

freerunning, turnen en de vertrouwde gymnastieklessen met het beweegdiploma. Ook het aanbod voor 

volwassenen is vernieuwd. Kom in beweging en doe mee aan onze stepslessen, circuittraining of 

conditiegym! 

 

Ken of ben jij iemand die dit aanspreekt? Kom dan gerust eens kijken, of neem als je al lid bent een 

introducé mee naar de les. Want een keertje meedoen kan altijd. Je doet gratis drie keer mee! 

 

Kijk voor meer informatie op www.svannen.nl 
 

  

http://www.annen-info.nl/
https://www.svannen.nl/gymnastiek/lestijden
https://www.svannen.nl/gymnastiek
http://www.svannen.nl/
http://www.svannen.nl/
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Meld je aan voor de nieuwsbrief via: https://www.drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap  
 
Fotowedstrijd Tusschenwater 
 
In het Hunzedal, tussen het Zuidlaardermeer en het Annermoeras, ligt Tusschenwater. Een uniek 
samenwerkingsproject heeft geleid tot dit prachtige natuurgebied. Met dit project Tusschenwater laten 
verschillende betrokken partijen zien hoe functiestapeling zorgt voor een win-winsituatie. Medio 2019 is 
project Tusschenwater officieel afgerond. Er is een nieuw, groot natuurrijk moersasgebied ontstaan, waar 
drinkwaterwinning, waterberging en natuurontwikkeling én recreatie hand in hand gaan.  Nu al hebben 
nieuwe vogels het gebied gevonden zoals de kluut en de krooneend. Ook dieren als de bever en otter 
krijgen de kans zich hier permanent te vestigen. Onlangs is Tusschenwater verrijkt met een stalen 
fotoframe. De stalen lijst van 1,5 bij 1,5 meter is 180 graden draaibaar, waardoor de uitkijk op het 
landschap als het ware een levend schilderij wordt. Het frame zet aan tot een bewuste kijk op het gebied. 
Rond dat fotoframe is een fotowedstrijd uitgeschreven. 
 
Maak een mooie foto met of zonder het fotoframe van de uitzichten van Tusschenwater, van de diverse 
functies als waterwinning, waterberging en de prachtige flora en fauna in het natuurgebied en/of mensen 
genietend van Tusschenwater en stuur ‘m per mail aan communicatie@drentslandschap.nl 
 
Maak kans op een startkaart inclusief dopper voor de Hunzeloop wandeltocht op 21 september. De tien 
mooiste foto’s worden beloond met een startkaart voor twee personen inclusief twee doppers. Inzenden 
kan tot en met 6 september 2019. Deelnemers mogen maximaal twee digitale foto’s inzenden per 
persoon. Winnaars krijgen uiterlijk 13 september persoonlijk bericht. 
 
Met het inzenden van foto’s geeft de inzender automatisch toestemming voor een mogelijk hergebruik van 
de winnende foto’s in communicatiematerialen van/over Tusschenwater en de Hunzeloop wandeltocht. 
Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Deze fotowedstrijd is een samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en 
Het Drentse Landschap. 
 
 

 
                            Fotograaf:  Duncan Wijting 

http://www.annen-info.nl/
https://www.drentslandschap.nl/nieuwsbrief-landschap
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Ingekomen post. 
 
 
 
 

 
Tomaten wedstrijd 
 
26 bevriende "kwekers" uit Annen, hadden dit jaar de 
opdracht om tomaten te kweken. 
Zaterdag 24 augustus ging de groep alle 
kweekadressen bij langs. Onderweg hadden ze 2 x 
pech, ze kregen een klapband en een lekke band. Ook 
hier was Hendrik Stadman, dit keer samen met Luuk 
Hoven en Dennis Drenth de redder in nood. 
 
Hillechien Klunder kon er deze dag niet bij zijn maar 
keek toch mee of alles wel eerlijk werd beoordeelt door 
Jan Oostland, een van de juryleden. 
Annemiek Visser won met 181 tomaten aan 5 planten!  
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	Word nu lid, want alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen!

