
 

September 2021 Jaargang 12 

 
3 vragen aan…. Bloemert Installatietechniek 
  
In de rubriek 3 vragen aan… krijgen ondernemers in Annen en omstreken de kans om zich voor te 
stellen. In de laatste vraag geven ze het stokje over aan de ondernemer die de maand erna in het 
Mededelingenblad zal staan. Het stokje is vorige maand door René Hamminga van Praktijk 
Hamminga doorgegeven aan Feike Bloemert van Bloemert Installatietechniek.  
 
1. Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven? 
Mijn naam in Feike Bloemert, sinds 2012 eigenaar van Bloemert Installatietechniek. Ik doe alle 
werkzaamheden op het gebied van gas, water en elektra. Voorbeelden zijn het plaatsen en 
onderhouden van CV-ketels, verhelpen van storingen in het elektra , plaatsen van zonnepanelen, 
leggen van vloerverwarming. Mijn werkgebied ligt voornamelijk in en rondom Annen, met af en toe 
een uitschieter voor het plaatsen van waterontharders, dat doe ik in heel Noord-Nederland voor 
een samenwerkingspartner.  
  

 
 
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Vanaf 1 september groeit mijn bedrijf met de komst van Tom. Samen willen wij zorgen dat we nog 
beter aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen. Het is de laatste jaren steeds drukker 
geworden, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. Wij blijven ons ontwikkelen op het gebied van 
duurzame energie, zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Mijn wens is om in de 
toekomt nog een opleiding te volgen tot airco/koelmonteur, zo blijf ik mijzelf ook steeds uitdagen in 
dit mooie vak.  
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3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
Ik wil het stokje overgeven aan Han Kammer, die op de boerderij is komen wonen waar zijn vader 
tot voor kort woonde. De woning heb ik up to date gemaakt qua installatie en hebben we weer 
laten voldoen aan de eisen van nu. Daarnaast heb ik er bewondering voor dat deze nieuwe 
generatie de stap durft te nemen om in deze tijd de boerderij toch door te zetten. 
 
 

 
 
Zaterdag 4 september: oud ijzer ophaaldag 
 
Op zaterdag 4 september organiseert Stichting Harleydag Annen weer een oud ijzer ophaaldag. 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de St. Harleydag Annen, dan kun je ons 
bellen of mailen en wij komen het graag ophalen.  

 

 
 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in overleg. 
Telefoon: 06-39 37 72 95 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl. Ook tussendoor kan het 
ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen. Dit 
hoeft niet gemeld te worden. Als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even 
vragen/afrekenen. We nemen geen witgoed meer in. De gehele opbrengst gaat naar een goed 
doel! 
 

 

 

 

 

Meer Bewegen voor Ouderen in Annen; gratis twee proeflessen meedoen 

Bewegen is gezond! En gezellig in groepsverband. De activiteiten die onder ‘Meer Bewegen voor 
Ouderen’ (MBvO) vallen, staan voor actief, sportief en gezellig bezig zijn. Ze zijn speciaal gericht 
op de ouder wordende mens. Impuls biedt in Annen gymnastiek en sportief wandelen aan.  Alle 
lessen staan onder leiding van deskundige docenten. 
 
 
Op maandagmiddag kun je vanaf 6 september mee doen aan de gymnastieklessen in de Sporthal. 
De lessen duren 1 uur en starten om 12.15 uur. Vanaf donderdagmiddag 2 september kun je in het 
bos met Anne Schreur meedoen aan Sportief wandelen. Aanvang is 13.30 uur.  
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Geïnteresseerd? Je kunt vrijblijvend twee proeflessen meedoen. Wel eerst even aanmelden bij 
Grietje Paas, coördinator Meer bewegen voor Ouderen bij Impuls, 06-21 50 54 88 of 
g.paas@impulsaaenhunze.nl. Kijk ook op www.impulsaaenhunze.nl.  
 
 

Huiskamer Annen 
 
In de zomerperiode hebben we de Huiskamer in Annen gelukkig weer kunnen opstarten. 
Aangezien het dorpshuis gesloten was, konden we terecht bij Eetcafé De Grutter. Fijn om elkaar 
weer te zien en te spreken! 

 

 
 
Vanaf nu kunnen we weer terecht in het Dorpshuis! Er zijn wat kleine wijzigingen rondom de 
Huiskamer. Het was altijd de tweede en vierdee maandag van de maand, maar dat wordt nu 
maandag om de week. (even weken). We hebben de tijd gewijzigd van 9.30 uur naar 10.00 uur. 
 
In de maand september ben je van harte welkom op maandag 6 september en maandag 20 
september van 10.00 - 11.30 uur in Ons Dorpshuis. Je hoeft je niet aan te melden, je mag zo 
binnen komen lopen. Hopelijk tot dan! 
 
 

De Anner Bridge Club gaat weer bridgen!  
 
Wij gaan het weer proberen, na een lange stop 
door de maatregelen rond Corona, hebben we 
lang niet kunnen bridgen. 
 
In augustus starten we voor leden op 
donderdagavond 5 en 19 augustus en één op 
zondagmiddag, 29 augustus. De locatie is bij café 
het Keerpunt in Spijkerboor. Uiteraard met 
inachtneming van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen.  
 
In september hopen we weer te beginnen met de 
competities op de donderdagavond en 1x per 14 
dagen op de dinsdagmiddag. Daarnaast gaat de 
cursus voor beginners weer van start. Heb je 
belangstelling om het mooie, gezellige bridgespel 
te leren? Neem contact op met onze voorzitter 
Marianne Steenbergen voor verdere informatie:  
marianne2811@gmail.com.   
 
Kun je bridgen en wil je lid worden? Stuur een mail naar bovenstaand mailadres. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom! 
 
 
 
 

mailto:g.paas@impulsaaenhunze.nl
http://www.impulsaaenhunze.nl/
mailto:marianne2811@gmail.com
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Avondvierdaagse Annen: 14 tot en met 17 september 
 
Van dinsdag 14 september tot en met vrijdag 17 september 2021 vindt de Avondvierdaagse waar 
plaats in Annen! De warming up wordt iedere avond om 18.00 uur verzorgd door Sara Westmaas. 
De lopers van de 10 km zullen om 18.10 uur starten. Om 18.15 uur start de 5 km. Dit alles vanaf 
het veld voor zwembad De Borghoorns. 
 

 
 
Je kunt je kinderen online inschrijven én meteen online betalen! Heb je ze nog niet ingeschreven? 
Doe dit dan nu! Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: https://www.avondvierdaagse-
annen.nl. 

 
 
Hunzekoor pakt de draad op: open repetitie op 14 september 
  
Vanaf dinsdag 31 augustus hervat het Hunzekoor zijn repetities onder leiding van dirigente Inge 
Roelands in Café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Het koor gaat een periode van wederopbouw in en 
leden en dirigent hebben erg veel zin om het zingen na de gedwongen dubbele coronastop weer 
op te pakken!  
 

Programma 

Er is gekozen voor een gevarieerd programma met enkele stukken uit het vorige seizoen van 

moderne componisten, zoals Karl Jenkins en Eric Whitacre. Met stukken die eerder zijn uitgevoerd 

of op de vaste repertoirelijst staan, o.a. van Josquin des Près, Arthur Sullivan en Edward Elgar en 

een enkel nieuw stuk. Concerten zijn gepland voor mei 2022.  

 

Repetities 

Het Hunzekoor repeteert coronaproof volgens de geldende protocollen van Koornetwerk 

Nederland. Belangstellende zangers in alle stemgroepen (met name bassen en tenoren) zijn van 

harte welkom als lid en worden uitgenodigd voor een open repetitie op dinsdag 14 september 2021 

om sfeer te proeven, te luisteren en eventueel mee te zingen. Aanvang 19.30 uur. De repetitie 

duurt tot 21.45 uur. Een andere dinsdag komen kan ook. Meer informatie op www.hunzekoor.nl.  

https://www.avondvierdaagse-annen.nl/
https://www.avondvierdaagse-annen.nl/
http://www.hunzekoor.nl/
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Activiteiten september in ‘Ons Dorpshuis’ 
 
Kaarten 
In verband met de nog steeds heersende regels rondom de Corona wordt het kaarten tot nader 
bericht uitgesteld. 
 
Maandag 6 september-Huiskamer IMPULS 
Van 10.00 uur tot 11.30 is iedereen welkom in de Huiskamer. 
Aanmelden is niet nodig, je mag zo binnen komen lopen. 
 
Maandag 6 september-Jaarvergadering 
Maandag 6 september vindt de jaarvergadering plaats. Iedereen is deze avond van harte welkom. 
Koffie met koek en een drankje wordt geserveerd. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Maandag 20 september-Huiskamer IMPULS 
Zonder je te hoeven aan melden, ben je welkom om koffie te komen drinken tussen 10.00 uur en 
11.30 uur. De buurtwerker, Jeannet Darwinkel, is ook telefonisch te bereiken op 
0592-24 59 24 of 06-40 00 14 62 of via e-mail: j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl.   
 
Zaterdag 25 september-Film Habitat 
Wederom komen Henk Bos en Janetta Veenhoven bij ons in het dorpshuis met een prachtige film, 
die geheel opgenomen is in de Drentse natuur. I.v.m. met het beperkte aantal zitplaatsen waarbij 
we de ‘anderhalf meter’ regel dienen te hanteren, is er een middag- en een avondvoorstelling. 
Aanvang 15.00 uur en 20.00 uur. Kaarten kunnen online worden gereserveerd, 
www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen. Bestelde kaarten kunnen op maandagavond 20 september 
tussen 19.30 uur en 20.00 uur opgehaald worden in de Sportsbar (na de persconferentie). 
Vrienden € 2,50. Overige belangstellenden € 7,50 
  

 

Vrijwilligers Strubben Kniphorstbosch mogen weer van start 
 

Het afgelopen jaar mochten de vele vrijwilligers 

van Staatsbosbeheer in Nationaal Park 

Drentsche Aa niet aan de slag.  

Regelmatig kreeg ik verzoeken van de 

coördinatoren van de werkgroepen die hele 

creatieve oplossingen bedachten om tóch aan 

het werk te kunnen. Onder andere van de 

werkgroep Strubben Kniphorstbosch.  

In dit geval mocht het wél: in hun eentje of met 

een tweetal uit één gezin is afgelopen jaar best 

veel werk verzet en zwerfafval opgeruimd.  

mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/voorstellingen
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Maar meestal was mijn antwoord (na overleg met ons interne coronateam) “nee sorry, dat mag 

nog niet.” En dat ‘nee’ zeggen tegen vrijwilligers die zó ontzettend veel werk voor ons verzetten 

vind ik best lastig!  

 

Gelukkig gaat het met de coronabestrijding de goede kant op en worden de coronaregels meer en 

meer versoepeld. Vrijwilligerswerk in onze bos- en natuurterreinen is nu weer mogelijk! Daarbij 

volgen we natuurlijk de geldende coronamaatregelen. De vrijwilligers blij en wij blij! Het is in het 

veld ook duidelijk te zien dat de vrijwilligers al lange tijd (bijna twee groeiseizoenen) niet aan het 

werk zijn geweest (zie filmpje, met dank aan Roelof Boer). In delen van Strubben Kniphorstbosch 

en op nog veel meer plekken staat bijvoorbeeld weer opslag van struiken en jonge boompjes op 

plekken waar we dat niet willen. 

Vanaf september tot half maart (start van het broedseizoen) zijn de vrijwilligers actief in het veld. Ik 
wil ze op voorhand alvast hartelijk bedanken en succes wensen met het wegwerken van het 
‘achterstallige onderhoud’! 
 
Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer in Nationaal Park Drentsche Aa. Email: 
k.son@staatsbosbeheer.nl.    
 
 

Nieuws uit het dierenparkje 
 
Het informatiebord in het dierenparkje doet al jarenlang dienst om bezoekers te informeren over 
het parkje en de dieren. Omdat het oude bord aan vervanging toe was, hebben de vrijwilligers zich 
ingespannen om een nieuw informatiebord te regelen.  
 

 
Het nieuwe informatiebord bij het Dierenparkje 

 
Mede door een financiële bijdrage van het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Aa en Hunze, 
konden duurzame kunststoffen materialen worden aangeschaft om een nieuw informatiebord op te 
richten. Het ontwerp en de bouw was in goede handen bij de technische dienst van het 
dierenparkje, ook wel bekend als Buurman & Buurman.  
 
Met het nieuwe bord kan het dierenparkje ook in de toekomst haar bezoekers op de hoogte 
houden van het lief en leed in het dierenparkje. 
 
  

https://www.annen-info.nl/wp-content/uploads/2021/08/VIDEO-2021-08-26-12-00-28.mp4
mailto:k.son@staatsbosbeheer.nl
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Toen en nu: Gemeentehuis in Annen van de voormalige gemeente Anloo. 
De Historische Vereniging Annen plaatst regelmatig foto’s op hun Facebookpagina van plekken in 
Annen vroeger en nu. In overleg met de vereniging nemen we deze beelden ook over in het 
Mededelingenblad, zodat nog meer mensen deze beelden kunnen zien. Deze maand in Toen en 
nu: het (voormalig) gemeentehuis in Annen. 
 

In 1896 is het gemeentehuis verplaatst van Eext naar Annen. In 1998 zijn de gemeenten Anloo, 
Rolde, Gasselte en Gieten gefuseerd tot één gemeente; de gemeente Aa en Hunze. Het 
gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze staat in Gieten. 

 

 

Foto boven ca. 1896, foto onder 17 augustus 2021. 
Bron foto's: https://annentoen.nl/  
 
 

Jaarvergadering 
Op 11 oktober houdt de historische vereniging de jaarvergadering, natuurlijk wanneer de 
coronamaatregelen het toelaten. Roelof Eleveld gaat ons deze avond vertellen hoe de ‘Toen’ tot 
stand komt. Berts Staats, oud inwoner van Annen, amateurhistoricus en regelmatig 
schrijvend voor de ‘Toen’, zal ons meer vertellen over de verzetsheld Johannes Hovenkamp. De 
vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 19.30 uur.  
 

https://annentoen.nl/
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Kleintje Annermarkt 
Kleintje Annermarkt zal dit jaar op 30 oktober 2021 plaatsvinden. Kleintje Annermarkt is een 
puzzeltocht door Annen en omgeving, voor jong en oud. Voor leden is het gratis, voor niet-leden 
zijn de kosten € 2,50.  

 
Ter plekke kunt u lid worden van de Historische Vereniging. 
 
 

Brinkmarkten Annen 
 
Op zondag 5 september vindt de laatste Brinkmarkt van dit jaar plaats. In verband met extra 
kosten door de coronamaatregelen worden per standhouder € 2,50 doorberekend. 
 

 
 

Digitaal Café en computercursussen 
 
We hopen in oktober weer te kunnen beginnen met het Digitaal Café in de bibliotheek, als vanouds 
op de maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tegen die tijd starten ook de 
computercursussen Klik en Tik en DigiSterker weer. Je kunt je nu al opgeven voor één van deze 
cursussen, bij voldoende aanmeldingen wordt er gestart. Aanmelden kan bij de balie in de 
bibliotheek. Alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 
 

 
Lezing Özcan Akyol (Eus) in Rolde  
 
Met diverse activiteiten wordt in de Week van Lezen en Schrijven in Aa en Hunze aandacht 
gevraagd voor laaggeletterdheid. Natuurlijk doet de bibliotheek ook mee: we nodigden Özcan 
Akyol (Eus) uit.  

 
Boeken veranderden zijn leven. Bij hem thuis werd niet gelezen, maar toen 
hij vastzat in het Huis van Bewaring in Scheveningen en het lezen ontdekte, 
ging er een wereld voor hem open. Eus noemt zichzelf ervaringsdeskundige 
op het gebied van laaggeletterdheid. Inmiddels is hij schrijver en columnist 
en ook bekend van diverse televisieprogramma’s. Wat taal voor hem 
betekent, vertelt hij graag.  
 
Na de pauze is er ook gelegenheid om vragen te stellen en als er tijd is, 
leest Eus voor uit eigen werk. Hij signeert in de pauze en na afloop van zijn 
optreden. Boekhandel Bruna uit Borger is aanwezig zodat je eventueel een 
boek van Eus kunt aanschaffen. Toegang gratis, aanmelden per persoon 
verplicht.  

Fotograaf: Bob Bronshoff 

 
Datum: 7 september 
Tijd: 19:30 – 21:30 uur 
Meer informatie en opgave: https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/10080-
lezing-oezcan-akyol-eus-boeken-veranderden-mijn-leven-2.  
 

https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/10080-lezing-oezcan-akyol-eus-boeken-veranderden-mijn-leven-2
https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/10080-lezing-oezcan-akyol-eus-boeken-veranderden-mijn-leven-2
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Commissie Dorpsbelangen 

 

Laatste kans: doe mee aan de verkiezing fotograaf van het jaar 
2021!  
 
Vind jij het leuk om te fotograferen, maar heb je hier wel een doel voor nodig? Doe dan mee met 
de verkiezing Fotograaf van Annen 2021! De Commissie Dorpsbelangen houdt een verkiezing van 
foto’s in en om Annen, die gemaakt worden tussen nu en eind september. 
 
De categorieën zijn als volgt: 
 Bruisend Annen / Annen in actie (kan van alles zijn in Annen) 
 Anneroelen (mensen uit Annen) 
 In en om Annen (natuur, gebouwen, dieren enz. in Annen) 
 Liefde in Annen is? (creatief en romantisch) 
 Anneroelen in actie (bv sport of sport & spelweek) 

 
Waar moet je je aan houden?  

 Iedereen mag in elke categorie 2 foto’s opsturen.  

 De foto moet scherp zijn en tenminste 3 Mb groot. 

 Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl, vergeet hierbij niet de categorie te vermelden. 

 De foto’s worden eigendom van Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden voor 
publicatie. 

 Foto’s waarop portretrecht rust zijn uitgesloten van deelneming. Indien Commissie 
Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op de 
inzender (gefotografeerde personen moeten toestemming geven). 

 Over de keuze van de jury valt niet te twisten. 
 
Aangezien we nog meer mensen de kans willen geven om mee te doen, moeten de foto’s moeten 
uiterlijk op 30 september 2021 binnen zijn bij Commissie Dorpsbelangen. 
 
 
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 de kalender op de website en in het 
Mededelingenblad komt te staan, stuur je informatie dan voor de 25e van de maand naar 
info@annen-info.nl.  
 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/.  
 
Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons via bovenstaand mailadres bereiken! 
 
 

 
 
 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een gratis boek over Annen! 
Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 

ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje 

sturen naar: info@annen-info.nl.  

mailto:foto@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/

