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Annen deed het! 
 

Zaterdag 11 maart was er weer een Annen Doet dag. Zo'n 25 vrijwilligers hielpen 
mee om Annen weer een beetje mooier te maken. Het streetveld, de jeu de boules 
banen, de Koepel, De Beuk en het dierenparkje kregen weer "een sop beurtje". 
Ook werd er in en rondom Annen heel veel zwerfaval opgeruimd. De vrijwilligers 
staan verbaasd te kijken hoeveel rotzooi overal zomaar gedumpt wordt. In het 
bosje bij de Eexterweg lag onder andere een compleet bankstel! De brandweer 
rukte uit om deze zooi op te ruimen. 
Hierbij kwam de nieuwe brandweer auto vast te zitten in de modder. Met man en 
macht werd geprobeerd de auto los te krijgen. Wat uiteindelijk met behulp van 

een lier lukte. Het was een hilarisch moment van de zeer geslaagde dag. 
Commissie Dorpsbelangen bedankt alle vrijwilligers en de gemeente voor hun hulp/bijdrage. 
Foto’s van Annen Doet zijn te vinden op:  https://flic.kr/s/aHskRBCn4g   
 

 
 

https://flic.kr/s/aHskRBCn4g
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Jeugd van Annen is kennelijk tevreden en mist niets! 

 
Tijdens de jaarvergadering in 2016 waren er veel enthousiaste 
jeugdigen uit Annen aanwezig. Naar aanleiding van deze 
vergadering heeft Commissie Dorpsbelangen een subcommissie 
jeugdzaken gevormd met het idee om onder de jeugd in Annen te 
inventariseren of het dorp genoeg te bieden heeft voor de jeugd. 
Op vrijdag 17 maart had de CD een avond georganiseerd om de 
jeugd van Annen te horen. Doormiddel van de mobiele telefoon 
kon er antwoord gegeven worden op vragen en stellingen 
bijvoorbeeld:  
  
- Is Annen saai voor de jeugd? – Zijn er voldoende mogelijkheden 
om te sporten in Annen? – Zijn er voldoende ontmoetingsplekken 
in Annen? – Mis je activiteiten in Annen? – Voel je je veilig als je 
op de fiets naar school gaat? - Mis je een Sport en Spelweek 
activiteit?- Zou je een jeugdsoos/honk willen in Annen?  

 

In tegenstelling tot de opkomst tijdens de jaarvergadering was er nu helaas geen jeugd aanwezig. 
Niemand! Graag hadden we de jeugd gehoord. We gaan er nu vanuit dat de jeugd tevreden is over 
het aanbod in Annen en dus niets mist. En dat is toch maar weer fijn om te weten. Kon je niet 
komen en heb je toch nog ideeën, dan kun je altijd een mailtje sturen naar info@annen-info.nl 

CD wil graag in contact komen met de beheerders van de speeltuintjes in Annen. 

Deze oproep deed Commissie Dorpsbelangen in het Mededelingenblad van Maart. 
Zij wil namelijk graag weten of er bijvoorbeeld nog hulp nodig is bij het 
onderhouden van de speeltuintjes. Alleen de beheerder van het speelveldje in 
Noordloo heeft zich tot nog toe gemeld. Geef a.u.b. je naam, contact gegevens 
even door via info@annen-info.nl als er problemen zijn bij het beheer. 
 

 
 

 
 

Onderwijs en ICT 
 

Leren studeren via Internet. 
Stichting Glasvezel Annen organiseert maandag 10 april een 
informatieavond voor iedereen die op de hoogte wil blijven 
van de nieuwste ontwikkelingen  op het gebied van digitale 
leerstof. Bedoeld ook voor ouders van kinderen die straks 
voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Het leren 
van de traditionele schoolvakken op tablet  of laptop is nu al 
bijna niet meer weg te denken. Maar het wordt nog meer. 
Vandaar deze avond met veel uitleg en praktische tips voor 
ouders en overige belangstellenden. Best handig om te weten 
waarmee uw  zoon of dochter  op school en thuis mee 
geconfronteerd wordt. 
 
Waarom hebben wij het internet nodig bij ons onderwijs? 

Hoe gaat een leerling op de juiste en verantwoorde manier om met media? 
Hoe herken en gebruik je waardevolle informatie? 
Hoe werkt een computer en de programma’s die er op staan?  

mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjolPevmvTSAhWDvBoKHRhiANQQjRwIBw&url=http://speeltuin.web.nl/&psig=AFQjCNFvvnxbS3xRcKuxyxUkTFcKpnpDBw&ust=1490618889688132


Pagina 3 van 14      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 8   april 2017 
 

Koen Buiter uit Groningen gaat ons  antwoord geven op deze vragen.  Hij is projectvormgever bij 
O2G2,  de organisatie die het openbaar onderwijs in de gemeente Groningen verzorgt. Bij O2G2 
zijn 28 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aangesloten.  
Kom allemaal naar deze informatieavond en u bent na afloop helemaal voorbereid op de nieuwe 
manier van onderwijs van uw kind of van uzelf. 
 
Stichting Glasvezel Annen organiseert deze avond niet zomaar: 
Wij willen door deze informatie ook duidelijk maken dat een goede stabiele internet verbinding 
pure noodzaak is. Thuis studeren mag niet verstoord worden door slecht internet. En dus is het 
van belang dat heel Annen warm loopt voor glasvezel. 
 
Organisatie: Stichting Glasvezel Annen, 10 april 20.00 uur, Ons Dorpshuis Annen, toegang gratis 
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Paasvuur in Annen gaat weer branden! 
 

Handbalvereniging Annen (HVA) heeft in overleg met de 
Commissie Dorpsbelangen en de gemeente het stokje 
voor het organiseren en verzorgen van het paasvuur van 
de VV Annen overgenomen. Deze hebben dit jaren voor 
ons als Annenaren weten te verzorgen en daarvoor nog 
dank.  
 
De paasvuurbult zal op eerste paasdag (16 april) om 
19:00 uur worden ontstoken en hopen met u als 
inwoners van Annen te samen met onze kinderen er een 
mooie avond van te maken.   

 
De locatie blijft onveranderd aan de Nije Dijk op het land van de familie van Warmerdam. 
 
Wat wel gaat veranderen is het volgende: 
Wij als HVA zijn een relatieve kleine vereniging en zijn daarom niet in staat om het snoeihout bij u 
op te halen. Daarom hebben we een aantal inbrengdagen georganiseerd waarop u het snoeihout 
tegen een geringe vergoeding kunt aanbieden. 
Kosten van inbreng zijn als volgt onderverdeeld: 
- Aanhanger  € 5,-                                                                                                                                           
- Tandemasser € 10,-                                                                                                                                             
- Boerenwagen € 20,- 
 
De inbrengdagen aan de Nije Dijk (ter hoogte van de mestsilo) zijn:    
- Zaterdag   8 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur.                                                                                                           
– Woensdag 12 april van 18:00 uur t/m 20:00 uur.                                                                                                                                            
- Vrijdag  14 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur.                                                                                                                                     
- Zaterdag  15 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur. 
 
Heeft u hierover nog vragen? Mail dan naar paasvuurannen@hotmail.com 
 
 

 Namens de Hanbalvereniging en alle betrokken vrijwilligers, hopen we op een geslaagd 
paasvuur met bijpassende activiteiten en zijn blij deze traditie te kunnen en mogen 
voortzetten. 
 

 
 
Donderdag 27 april Koningsdag op de Brink in Annen 
 

Donderdag 27 april a.s. organiseren de Vrienden van 
Oranje Koningsdag op de Brink. 
De dag begint met het Oranje Ontbijt geregeld door 
ondernemersvereniging Anno. 
Natuurlijk weer met de vrijmarkt, de plek om speelgoed, 
boeken en alle dingen die je niet meer gebruikt te 
verkopen. 
Kom naar het kinderplein  (met o.a. sumoworstelen, een 
stormbaan, schminken en nog veel meer), het sportplein 
en tot slot natuurlijk weer de patattafel.  

Er zal op het podium weer veel talent uit de omgeving voorbij komen. Zorg dat je er bij bent, dit 
wil je niet missen!  

mailto:paasvuurannen@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgLztm_TSAhXB1RoKHQ9WC80QjRwIBw&url=http://www.dvhn.nl/dit-jaar-geen-paasvuur-in-annen-12380773.html&psig=AFQjCNHxUZwMA6Z6u2ua_FbSVtXeBkz5Ug&ust=1490619253057016
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Ondernemersvereniging Anno organiseert zondag 9 april een Lente Familie Fair. 
 
Vele bedrijven uit Annen en omgeving promoten op de Lente Familie Fair hun bedrijf door middel 
van verkoop, proeverijen, demonstraties noem maar op! Als ondernemers onder elkaar kunnen we 
elkaar immers alleen maar versterken! Dit wordt een gezellige middag voor jong en oud! Er is 
muziek, lekker eten en drinken en vertier voor de kinderen.  
 

LET OP: Dit evenement wordt gehouden bij het oude pand van 
 Barth Fidder (zwembaden) aan de Zuidlaarderweg 24! 
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2016  

Historische Vereniging Annen wint de Drentse 
geschiedenisprijs 2016. 
 
 
 

Onze vereniging kreeg op 12 maart j.l.  de Drentse geschiedenisprijs 2016 uitgereikt voor het 
project over Roelof Schuiling. 
De prijs wordt uitgereikt aan een instelling of persoon die bijdraagt aan de Drentse 
geschiedschrijving. 
Naast deze prijs, bestaande uit een geldbedrag van 1000 Euro, viel er ook een publieksprijs, in de 
vorm van een bokaal,  te winnen. Een ieder kon via de website van de Drentse Historische 
Vereniging, de organisator van dit evenement, een stem uitbrengen. 
 
Wij hebben u, als inwoner van Annen, begin maart opgeroepen om op ons project te stemmen. Dat 
deden wij via een inlegvel, dat was toegevoegd aan het blad Oelenneis van de Commissie 
Dorpsbelangen. 
Het heeft geresulteerd in uitbrenging van totaal 438 stemmen op ons project, een mooi 
aantal. Helaas bleek dit niet toereikend voor het winnen van de publieksprijs. Deze ging naar Koert 
Broersma, vanwege de uitgifte van zijn boek Somebody wil know someday over het leven en werk 
van Harry Muskee.  Dat project leverde 666 stemmen op. 
 
Niettemin een mooi resultaat voor ons mooie dorp Annen. We staat weer “op de kaart”. Wij willen 
een ieder, die zijn of haar stem aan ons project heeft gegeven heel hartelijk bedanken!!! 
 
Historische vereniging Annen, 
Tieme Santes, secretaris. 
 
 PS: Neem eens een kijkje op onze vernieuwde) website http://annentoen.nl  
 
 
 

 
 
Digitale cursussen in de Bibliotheek. 
Klik & Tik: computercursus voor beginners. De cursus in maart/april is vol. Na de zomervakantie 
starten wij met een nieuwe cursus. Meer informatie volgt via Annen-Info, de Schakel en natuurlijk 
in de Bibliotheek. 
 
Workshop: kennismaken met de iPad 
U heeft onlangs een iPad aangeschaft, of u bent nog niet bedreven in de bediening daarvan? Dan 
kan deze workshop u wellicht verder helpen. De workshop is laagdrempelig, er wordt geen 
voorkennis vereist. In vier lessen wordt theoretische informatie afgewisseld met 
praktijkopdrachten. U brengt uw eigen iPad mee.  
Wanneer: woensdagochtend 3/10/17 en 24 mei 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Kosten: €40,00 (Bibliotheekleden €30,00) 
Waar: Bibliotheek Annen 
Opgave: info@bibliotheekannen.nl Tel: 088-0128295 of in de Bibliotheek 
 

mailto:info@bibliotheekannen.nl


Pagina 7 van 14      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 8   april 2017 
 

Beginnerscursus Digisterker – Werken met de e-overheid 
De overheid gaat digitaal… U toch ook? 
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, doorgeven van een verhuizing, informatie over 
de opbouw van uw AOW, gebruik van DigiD etc.  
Vindt u het moeilijk om met de websites van de overheid te werken?  
Na de zomervakantie start de Bibliotheek Annen met de beginnerscursus Digisterker. Meer 
informatie volgt via Annen-Info, de Schakel en natuurlijk in de Bibliotheek. 
 
’t Voorleeshoekje. 
Elke laatste woensdag van de maand wordt er voorgelezen in de Bibliotheek. Het voorleeshoekje 
wordt verzorgd door Roeleke Smits van Gastouderopvang Annen.  
Tijd: 15:00 – 16:00 uur 
Leeftijd: 0 – 5 jaar onder begeleiding van een ouder/verzorger, (oudere) broers en zussen mogen 
ook meekomen. 
Na afloop wordt er geknutseld. 
 
Afwijkende openingstijden. 
De Bibliotheek is gesloten op: 
Maandag 17 april (2e Paasdag) 
Donderdag 27 april (Koningsdag) 
Woensdag 24 mei (Sport-en Spelweek) 
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) 
Maandag 5 juni (2e Pinksterdag) 
 

 
 
 
Hengelsport Vereniging T.O.G Annen 

Bericht van de Ledenadministrateur:  

We kunnen nog wel een aantal leden gebruiken en vooral leden die 
ook mee willen doen  
met wedstrijden. Om in het bezit te komen van de juiste papieren 
kunt U contact opnemen met onze ledenadministrateur. H. Kors Tel.  
0592-271404 of 06-52649296. Als U ideeën heeft voor de 
hengelsport vereniging geef het dan aan ons door . 
 

 
Afdeling Jeugd  
De groep van Jeugd leden  is kleiner geworden, oudere jeugdleden schuiven door naar de 
volwassen, wij willen er graag weer nieuwe jeugd leden bij. 
Wil je ook vissen dan mag je gratis een wedstrijd mee vissen om te  kijken of je het leuk vindt . 
De wedstrijden beginnen weer op 12 mei. Meer informatie is te vinden op onze site of op teletekst  
van TV Drenthe pag. 374 
 
Het bestuur wenst alle leden een goed 2017 toe met goede vangsten. 

Onze Voorjaarwedstrijd wordt gevist in het Hoendiep 
Op Zondag 09-04 08:00 uur t/m 12:00 uur.  
Uiterlijke inschrijfdatum woensdag 05-04. Inschrijfgeld €10,00 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid69D_o_TSAhWRDBoKHTGECtEQjRwIBw&url=http://www.kerkehout.nl/index.php/lid-worden/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNFjEjaFKGvaTDwyIIewmYznRFPG2A&ust=1490621501283300
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Enjoy the Ride  
 
Op Zaterdag 29 en zondag 30 april organiseren wij een voorjaars Enjoy the Ride rit. 
De route start dit jaar op een steenworp afstand van de Drentse Aa en voert 
via de Gasterse duinen langs, heidevelden, molen en beekdal Drentse Aa. 
Over zandwegen en paden. Op veler verzoek een route met zo min mogelijk verharde paden en 
wegen. Meer info kijk ik www.brinkruiters.nl  
 
 
 
Eitje kopen? 

 
Wij , de jeugd van de tennis club Annen gaan op 7 april langs de deur om eieren 
te verkopen. We starten om 17.00 uur. 
 
 
 
 
 

 
 
Gezocht inwoners uit Annen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. 

 
In het kader van een dit jaar te verschijnen boek van mijn hand zou ik graag 
met inwoners uit Annen in contact komen, die hun persoonlijke kennis, 
ervaringen en belevingen met betrekking tot de oorlogsperiode met mij 
zouden willen delen. In het bijzonder ben ik benieuwd of er oudere bewoners 
zijn, die de oorlog en de nasleep daarvan van nabij hebben meegemaakt en 

bereid zijn hierover te praten. Wellicht dat er ook mensen zijn, die brieven, foto's, krantenartikelen 
of andere documenten hebben, die ze ter beschikking willen stellen. 
Met de verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.. 
Voor nadere inlichtingen, vragen of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. Sienus Nijborg 
 
De Hoefslag 53 
9462 RX Gasselte 
tel. 0599 852346 
s.nijborg@hotmail.com  

http://www.brinkruiters.nl/
mailto:s.nijborg@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY_bWenfTSAhXKfRoKHVVVCuUQjRwIBw&url=http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/21217378/__Een_boek_schrijven__zo_doe_je_dat__.html&psig=AFQjCNEa2nQ3BU_GD9BvC8fTXnjcZL7M4Q&ust=1490619629313868
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Wie is onderweg naar de stort zijn/haar meubels verloren? 
 
In het bosje aan de Eexterweg kwam de opruimploeg van Annen Doet deze meubels tegen. 
We vragen ons af wie dit “verloren” heeft? 
Herkend u deze meubels? Weet u van wie deze meubels zijn geweest?  
Meld het bij info@annen-info.nl  
 

 
 
 
Even voorstellen: Martine Hopman buurtwerker bij Impuls. 
 

Mijn naam is Martine Hopman. Sinds 9 januari werk ik als buurtwerker 
bij Impuls, de welzijnsorganisatie van de gemeente Aa en Hunze. Ik ben 
aangesteld voor de dorpen Gieterveen, Nieuwediep, Eexterveen, Eext, 
Anloo en Annen, dus een mix van zand- en veendorpen. 
Ik woon in Bovensmilde en ben opgegroeid in de overgang van het 
zand- naar het veengebied in een vergelijkbaar landschap als dat van de 
gemeente Aa en Hunze. Ik hou van de weidsheid van de omgeving van 
de veendorpen en het groene, dichtere landschap van de zanddorpen. Ik 
voel me  daardoor thuis in Aa en Hunze. 

Na jarenlang projectleider/adviseur te zijn geweest bij een ingenieursbureau heb ik vier jaar 
gewerkt als adviseur bij het Vrijwilligers Informatie Punt van Vaart Welzijn, de welzijnsorganisatie 
van Assen, eveneens onderdeel van Tinten. Daarnaast had ik een eigen organisatiebureau. In mijn 
vrije tijd geniet ik van (het opzetten van) cultureel-maatschappelijke activiteiten. 
 
Ik ben op dit moment bezig om kennis te maken met alle dorpsorganisaties in “mijn” dorpen. 
Mocht ik nog geen contact hebben opgenomen met u als dorpsorganisatie of met u als bewoner 
met een idee of behoefte, schroom dan niet om contact met me op te nemen. Als buurtwerker 
ondersteun en adviseer ik u graag bij uw initiatieven om de leefbaarheid van de dorpen te 
behouden en te versterken. Neem gerust contact met me op, dat kan per mail: 
hopman@impuls-welzijn.nl of per telefoon 06-13227483.  

mailto:info@annen-info.nl
mailto:hopman@impuls-welzijn.nl
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Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
 
 
Maandag 24 april vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  
 

Maandag 24 april vanaf 18.00 uur oud papier 
ophalen met medewerking van ploeg Oranje. 
Papier graag goed gebundeld langs de weg 
plaatsen.  Het oude papier wordt opgehaald met 
vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de 
Sport- en Spelweek ploegen/wijken. De geldelijke 
opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus 
alle beetjes helpen! 
 
Zelf papier wegbrengen naar de oud papier 
container van Commissie Dorpsbelangen mag ook.  
 
 

Zelf wegbrengen is nog makkelijker geworden. Je kan het er zelf zo in gooien, het hoeft dus 
niet meer gestapeld te worden. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en 
niet naast gooit en alleen oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt! 
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk) 
 
 
Zaterdag 22 april oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub 
Annen, dan kan je ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je 
weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur 
en anders in overleg.  
Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de 
aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen, je hoeft dit niet te melden, 
maar als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even 
vragen/afrekenen. 
Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede 
komen van de ouderen in Annen ondersteunen? Dat kan. Stichting 
Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen  K.v.K. 
01131241  ING bank: NL21 INGB 065 355 7027 
Meer informatie: telefoon nummer :06 505 06 888 of mail naar  
info@harleydagannen.nl  

 
 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 
Maandag 10 april 09.30- 11.30 uur 
Koffie-ochtend  
Inloop, geen entree, de koffie is gratis 
 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
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Historische Vereniging Annen, Ledenvergadering en lezing op woensdagavond 12 april  
 
Aanvang en plaats 
De aanvang van deze jaarvergadering is om 19.30 uur in het Dorpshuis. Aansluitend, om ongeveer 
20.00 uur, zal de lezing worden gehouden over Beurtschippers en Boderijders. 
 
Ledenvergadering 
Op die woensdag wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de historische Vereniging 
Annen gehouden. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de 
bevindingen van de kascommissie. 
 
Lezing 

De lezing gaat over Beurtschippers en Boderijders. De heer 
Willem Mollema uit Leens zal deze lezing verzorgen. Hij is 
zelf de zoon van een boderijder en heeft zijn vader op vele 
boderitten vergezeld. Hij kan daar boeiend over vertellen. 
De heer Mollema geldt thans als de expert op het gebied van 
boderijders. Niemand in Noord-Nederland heeft de 
beschikking over zoveel documentatie en fotomateriaal. 
Tevens is hij schrijver van diverse boeken over boderijders, 
zoals ‘De geschiedenis van de Bodediensten’ en ‘ Met 

beurtschippers en boderieders door Friesland’. 
Hij zal op deze avond vertellen over het ontstaan van de beurtdiensten die later overgingen in de 
bodediensten, van hondenkar tot vrachtauto. Vele anektdotes en een schat aan foto’s zullen deze 
avond de revue passeren. Ook zal hij aandacht besteden aan de boderijders uit Annen en 
omgeving.  
In ons tijdschrift TOEN is in 2005, 2006 en 2007 door Henk Veenhof reeds aan onze Annense 
boderijders aandacht besteed. Daarbij zijn genoemd de families Pepping, Kors, Vos, Rademaker, 
Boelens en Scheffers. 
 
Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden.  
Zowel leden van de vereniging als niet-leden zijn van harte welkom. 
 
 
 
Creatieve Inloopochtend in het ’t Holthuys 
 

 
Elke eerste maandag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur voor een kopje 
koffie, thee, praatje, gezelligheid en als je wilt creatief bezig zijn. Waar? In 
de ruimte bij de achteringang van ’t Holthuys. 

 
 

 
 
 

 
 
Nieuwe Eindjeomindrenthe.nl met mooiste wandelroutes 
 
Het Drentse Landschap stelt via de nieuwe website 
www.eindjeomindrenthe.nl haar mooiste wandelroutes gratis 
beschikbaar voor de smartphone of tablet. Diegenen die 4G op de 
smartphone hebben, kunnen gebruikmaken van de online versie met 
GPS-functie. Zo weet de wandelaar precies waar hij loopt en kan 
tevens gebruikmaken van een audiotour en  YouTubefilmpjes. 
 
Wandelroutes op smartphone 

http://www.eindjeomindrenthe.nl/
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Wandelaars in natuurgebieden van Het Drentse Landschap bleken behoefte te hebben aan 
wandelroutes op een smartphone. De oude wandelroutes op pdf waren niet handig in gebruik. Het 
Drentse Landschap heeft toen besloten om voor de mooiste wandelingen twee versies op de 
smartphone  aan te bieden. Wandelaars kunnen kiezen tussen een pdf-versie en een online-versie. 
De pdf kan bijvoorbeeld thuis al worden gedownload op de smartphone.  
 
Online versie 
Naast de pdf is er ook een online versie. Het voordeel van deze versie is dat er gebruik gemaakt 
kan worden van gps. Tijdens de wandeling kunt u zien waar u bent en ziet u ook meteen als u de 
route niet meer volgt. Verdwalen wordt zo een stuk moeilijker! Wel is het nog zo dat in Drenthe 
niet overal een even goed bereik is. Het is dan ook aan te raden om een gedownloade pdf achter 
de hand te houden. 
 
De mooiste wandelroutes 
De mooiste wandelroutes van Het Drentse Landschap zijn te vinden op eindjeomindrenthe.nl. Ze 
gaan door karakteristieke natuurgebieden van de natuurorganisatie. De wandelingen geven een 
mooi overzicht van de verschillende landschappen die de stichting beheert. Overigens zullen ook 
fietsroutes t.z.t. worden opgenomen. De nieuwe website is ontwikkeld door Smartmobiletour.nl / 
Gerard de Vries. Diegenen die een volledig overzicht willen van wandel- en fietsroutes, kunnen 
terecht op  
Meer info: www.drentslandschap.nl  
 
 
Kanotochten In het Wilde weg…  
 

Ook dit jaar organiseert  In het Wilde weg… weer een 
aantal avontuurlijke kanotochten op de Hunze! Deze 
keer varen wij door het Annermoeras. 
 
De ervaren gids van In het Wilde weg… zorgt voor 
goede kano instructie zodat ook de minder ervaren 
kanovaarders een fijne en veilige tocht beleven! 
Al peddelend maak je kennis met de prachtige natuur 

van het Hunzedal. 
Natuurlijk gaan wij op zoek naar de Bever, en leer je bever sporen te herkennen. Maar ook het wel 
en wee van de Otter zal in deze tocht de nodige aandacht krijgen! 
Halverwege de tocht maken wij een kampvuur; een korte workshop vuur maken en het bereiden 
van een heerlijke lunch met koffie en wildplukthee op een vuurtje zijn allemaal onderdeel van het 
programma. 
Kanovaren met In het Wilde weg… ; een unieke natuurbeleving van de “wildernis” in Drenthe! 
 
In het Wilde weg… werkt met het “leave no trace” principe; wij laten geen rommel achter in de 
natuur, en werken om verstoring te voorkomen, alleen met kleine groepen. 
Data waarop wij varen zijn;  
- Zondag 2 April 
- Zondag 14 Mei  
- Zondag 11 juni 
Start: 10.30u (de gehele tocht duurt gemiddeld 4 uur /geen vaste eindtijd) 
 
Kosten; €37,50- P/P 
Opgave via:   info@inhetwildeweg.nl  of tel. nr. 06-40148237  
Na opgave ontvang je via de mail uitgebreide informatie  over deze unieke natuur-belevingstocht . 
 
  

http://www.drentslandschap.nl/
mailto:info@inhetwildeweg.nl
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