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Jaargang 5                                    juli 2014  
 

 
 
Sportvisie Annen 2014-2019 
 

Eind 2013 is de Commissie Dorpsbelangen gestart 
met het opstellen van een sportvisie Annen.  
In overleg met de sportverenigingen zijn een aantal 
uitgangspunten geformuleerd die vervolgens in een 
enquête voorgelegd zijn aan de inwoners van Annen.  
5 juni zijn de enquêtes deur aan deur opgehaald 
door de CD en vrijwilligers van de sportverenigingen 
in Annen.  
In totaal zijn er 250 enquêtes op papier ingevuld en 
online 160. De uitkomsten hiervan zullen wij 
meenemen in de sportvisie 2014 die wij aan het eind 
van dit jaar zullen presenteren. 

 
Een eerste blik op de antwoorden geeft aan dat wij een sportief dorp zijn en dat we dat graag 
willen blijven en zelfs willen uitbreiden.  
Commissie Dorpsbelangen bedankt iedereen voor hun inbreng en hulp. 
 

 
 
‘t Holthuys zoekt enthousiaste vrijwilligers. 
 
‘t Holthuys zoekt enthousiaste vrijwilligers voor: 
                     
De groep/dagverzorging, De Baanderhoek 
is op zoek naar een vrijwilliger die wil helpen op de 
dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 13.00 uur. 
Het gaat voornamelijk om de kookactiviteit.   
 
 
De dagbesteding.  
Is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.  
De dagbesteding bestaat uit een groep deelnemers 
van maximaal 8 ouderen. De deelnemers wonen nog 
zelfstandig. Ter ondersteuning van hun dagelijkse 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 
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structuur en dagritme komen ze gedurende 2 à 3 dagen per week tussen 10.00 en 16.00 uur naar 
verzorgingshuis `t Holthuys. We zijn op zoek naar vrijwilligers die als gastdame/heer een bijdrage 
aan de gemoedelijke sfeer en activiteiten willen leveren.  
 
Het restaurant. 
Vrijwilligers die ons helpen met tafels dekken, in de bediening en bij het opruimen van het 
serviesgoed. 
Er wordt dagelijks gewerkt van 11.00 uur tot 13.30 uur. 
 
Heeft u belangstelling dan? Dan horen wij graag van u! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Erik Zwarts, regiocoördinator vrijwilligerswerk, tel (050)4097743 of e.zwarts@lentis.nl 

 

 
 
Nu óók een Kindertolk® in Annen. 
 
Kindertolken zijn professionele hulpverleners die middels de “Training tot Kindertolk” de methode 
hebben leren toepassen. De PresentChild® Methode biedt voor kinderen en hun ouders/opvoeders 
een oplossing vanuit de kern. 
 
Een kind dat het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt of vaak ziek is, is een bron van zorg. 
Toch kan juist dit kind positieve ontwikkelingen brengen in het gezin, of zelfs in de groep of klas. 

Het verhaal over een kind wordt door de kindertolk op methodische wijze 
vertaald waardoor het ineens over het leven van de ouder gaat. Dat raakt 
een snaar van binnen, geeft inzicht, motiveert en brengt verandering. We 
worden in toenemende mate liefdevolle, krachtige mensen en daarmee 
evenwichtige opvoeders. Precies dàt is het wat kinderen in hun eigen 
belang van ons vragen. 
Meer informatie is te lezen op: www.presentchild.com.     
          
Of u kunt contact opnemen met:  
Tineke Boerema-van der Woude  
Kindertolk®, Energetisch therapeut                                        
Annerstreek 58 9468AP Annen 
Tel: 0592-272059  /  06-52603330 Email: info@praktijkmadelief.nl 
 
 

 
 

  

BEDRIJVIGHEID IN ANNEN 
Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt 
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / interview met een bedrijf / nieuw 
bedrijf / speciale van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het reclame is 
voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding…. 
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op. 

EVENEMENTEN 
Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl  
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze 
ook sturen naar info@annen-info.nl 

http://e.zwarts@lentis.nl/
http://www.presentchild.com/
mailto:info@praktijkmadelief.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Vrijdag 5 september 
 
“Modeshow”       20.00 uur in de tent, 
 
Feesttent open 19.00 uur. Entree €5,-  voor kinderen t/m 12 jaar €2,50.  
Inclusief koffie/thee met wat lekkers. 
Entree bewijs is tevens lotnummer voor de gratis verloting! 
Entree bewijzen zijn bij onderstaande bedrijven te koop en tevens bij de Alldro. 
M.m.v.  D’an Deluxe Fashion & More, Indigo Bodywear, Infinity Womanswear, John van Baal 
Optiek, Kapsalon Piening, Klinkhamer Catering, Kuipers Mode, Ruchti Schoenmode Sportshop, 
terStal Familiemode en Tuinwinkel Klinkers 

 
In de pauze de trekking van: Prijs je Rijk! 
De opbrengst van de verloting gaat dit jaar naar “de Reüniecommissie 200 jaar onderwijs Annen". 
Koop een lot voor €2,- en maak kans op: € 250, €100, € 50, € 50! 
 
Zaterdag 6 september 
 
“Hondendag”       11.00 - 16.uur op de Brink 

 
Kom langs en neem uw hond gezellig mee! 
Onder andere: Demonstraties van Stichting Hulphond en schapen drijven. De dierenbescherming, 
dierenambulance, exterieur keuring, de snelste hond wedstrijd, behendigheidsproeven, apporteer 
wedstrijd, de Dutchfields Border Collie club, kleurwedstrijd en informatie-stands. 
  
“Mountainbiken”       11.00 – 16.00 uur op de Brink 
 
Onder andere: mountainbike clinic, mountainbiketocht, surplace wedstrijd voor de kinderen en 
E-bike (elektrische fiets) demonstratie 
Met medewerking van: Bike shop Annen  
 
“Ondernemersbeurs”       11.00 – 16.00 uur in de tent 
 
Ondernemers uit Annen laten zien “wat ze in huis hebben” en tonen nieuwe ontwikkelingen.  
De entree is gratis!   
De ondernemersbeurs wordt georganiseerd met medewerking van Ondernemersvereniging Anno. 
 
“Het Goed Fout of een beetje Stout Feest!”       21.00  - 2.00 uur in de tent 
 
Organisatie Klinkhamer Catering met “Feestmachine Plork & de Aannemers” 
Entree €5,- Verkleden mag, niets moet, maar is wel leuk! 
 
Met dank aan alle sponsoren die het Brinkfestijn mogelijk maken. 
Commissie Dorpsbelangen Annen  www.annen-info.nl 
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Mannen van Annen “thuiswedstrijd” 13 juli Yde 
 
Het Scuderia Laverda combineracingteam Annen (in de 
volksmond beter bekend als de Mannen van Annen) is 
regerend Nederlands kampioen combinerace vrije klasse. 
Wil je weten wat dat nou is “combine racen” kijk dan op 
http://www.youtube.com/user/bazienl  
Meer info via www.mannenvanannen.nl  
 

 
 
 Queens Grass Grasbaanrace Zondag 28 september. 
 
Zet de datum maar vast in de agenda, het beloofd weer een echt 
motor spektakel te worden, de Gratis Queens Grass Grasbaanrace. 
Meer info www.mcannen.nl  
 
 

 
 
Eerste Beweegdiploma’s Noord-Drenthe uitgereikt bij SV Annen. 

 
Vrijdagmiddag 27 juni zijn door 
Wethouder van Sportbeleid van de 
gemeente Aa en Hunze, Bert Wassink, de 
eerste 30 Beweegdiploma’s van Noord-
Drenthe uitgereikt bij Sportvereniging 
Annen. Onder toeziend oog van het 
publiek van trotse (groot)ouders lieten 
de jonge kinderen zien welke 
vaardigheden ze de afgelopen weken 
allemaal hebben geleerd van hun juf, 
Anja Kok. Dit varieerde van koprollen en 
over een bank lopen tot huppelen en 
hinkelen. Na afloop ontvingen ze trots 
het Beweegdiploma uit handen van 
Wethouder Wassink. 
 

Dat jonge kinderen hun zwemdiploma behalen is voor veel ouders de normaalste zaak van de 
wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een Beweegdiploma voor het jonge kind moet 
op korte termijn net zo vanzelfsprekend worden. Bewegen is voor kinderen in de leeftijdsperiode 
van 2 tot 6 jaar erg belangrijk, want in die leeftijdsfase vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling 
van de motoriek plaats. De door de KNGU ontwikkelde methode van het Beweegdiploma draagt 
naast deze motorische ontwikkeling ook bij aan de sociale ontwikkeling van een jong kind. 
 
Sportvereniging Annen heeft begin 2014 het KNGU keurmerk Beweegdiploma ontvangen. Het 
keurmerk garandeert dat SV Annen kleuters op een juiste en veilige manier alle belangrijke 
vormen van bewegen bijbrengt. Wilt u uw kleuter aanmelden voor of wilt u meer weten over het 
Beweegdiploma bij SV Annen? Ga voor het lesrooster dan snel naar www.svannen.nl 
  

SPORTNIEUWS 
Hier vindt u informatie over: 
een belangrijke wedstrijd toernooi of kampioenschap / voorstellen van een 
vereniging / leden gezocht / felicitatie als iemand zoveel jaar lid is. 
Kortom informatie aangeleverd door een vereniging. 

http://www.youtube.com/user/bazienl
http://www.mannenvanannen.nl/
http://www.mcannen.nl/
http://www.svannen.nl/
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Wist u dat: 
 
- Jan Eggens een film gemaakt heeft van het Vocaalfestival.  
- Dit een leuke terugblik is op een zeer geslaagde dag.  
- Kijk op:  https://www.youtube.com/watch?v=o2UrVLdiwPs   
 
 
 
 Wist u dat:  
 

- 23 juni ploeg Roossien samen met Commissie Dorpsbelangen oud 
papier  “moest” ophalen 

- Dit nou net de dag was dat Nederland tegen Chili moest voetballen. 
- Er in verschillende straten  papier bij elkaar gezet werd zodat de 

“lopers” het makkelijker hadden.  
- Ze ook onderweg hapjes, drankjes en aanmoedigingen  kregen! 
- Nederland wellicht door al dit medeleven weer gewonnen heeft! 
- Papierloper Enrico Hanenbergh hierna echter met een gebroken teen 

naar bed ging! 
 
 
Wist u dat:  
 
- Maandagmorgen 30 juni er in de sloot achter Kromkampen 26 een opengebroken kassalade 

gevonden is. Wie mist hem? De Politie Gieten is op de hoogte gebracht. 
 

 

 
 
Ben je “een nieuwe Anneroel” stel je voor en ontvang een GRATIS boek! 

 
Stel je voor aan je dorpsgenoten en je ontvangt gratis een 
boek over Annen! 
Ken je iemand die net in Annen is komen wonen? Wijs hen 
dan a.u.b. op “het voorstellen” in het Mededelingenblad, 
zodat we ook de nieuwe Anneroelen beter leren kennen. 
 
Is er een Anneroeltje geboren?  
We plaatsen graag een berichtje. 

 
 
 
 

  

NIEUWE ANNEROEL 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 

WIST U DATJES  
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen. 
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel jaar 
getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op de manier 
van de wist  u datjes in het sport en spel bulletin. 

https://www.youtube.com/watch?v=o2UrVLdiwPs
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Hallo, 
 
Wij zijn onlangs in Annen komen wonen en mogen ons kennelijk nu ook "Anneroelen" noemen. Wij 
willen ons graag even voorstellen, hoewel de helft van ons bij velen al wel bekend is. Maja Nissink 
is die helft die al bijna haar hele leven in deze omgeving heeft gewoond. Zij is bekend in plaatsen 
als Spijkerboor, Kiel Windeweer en Zuidlaren. Zij heeft jaren lang een cadeauwinkel gehad in 
Zuidlaren, genaamd "Bij Maja". Daar zijn we ook echter mee gestopt.  
 

Max is juwelier en handelt in zilveren geboortelepels 
en sieraden voor moeder en kind. Zie 
ook www.geboortelepel.nl. Omdat het veel gegeven 
wordt door grootouders aan hun kleinkinderen, 
wordt het in dat geval "geboortelepel" genoemd. En 
zo kennen we ook "dooplepel", "huwelijkslepel" enz. 
Deze en andere gelegenheden worden steeds meer 
herdacht met een zilveren lepel, die ook voorzien 
wordt van een gravure, zodat die gebeurtenis in 
lengte van jaren nog herdacht wordt. 
 

Wij hebben ook zilveren sieraden voor moeder en kind te koop. Leuke armbandjes met een 
graveerplaatje bijvoorbeeld, waar wij gratis de naam in graveren of een mooi kinderkopje met de 
naam erin voor moeder. Wil je hier meer over weten, kun je natuurlijk terecht in onze 
webshop www.geboortelepel.nl maar je kunt ook even bij ons langs komen.  
We zijn nu al een paar maanden gesetteld en zijn beiden heel blij met deze woonomgeving. Wonen 
in het leukste dorp van Drenthe is natuurlijk al leuk, ons stekje aan de Bartelaar is erg fijn. En 
Maja is natuurlijk blij weer heel dicht bij haar familie, vrienden en kennissen te wonen. Je bent van 
harte welkom om onder het genot van een drankje te komen kijken en informeren naar onze 
sieraden en gelegenheidslepels! 
 
Hartelijke groet, Maja en Max 
Bartelaar 3A 
Tel. 06 535 701 58 

 
 

 

 
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en kado's die wij 
hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze zoon.  
 
Jan Luurt & Tineke Klinkers  
  

http://www.geboortelepel.nl/
http://www.geboortelepel.nl/
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 Maandag 4 augustus oud papier ophalen 
 
Maandag 4 augustus, 18.15 m.m.v. ploeg Greving. 
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 en de verenigingen, dus alle beetjes helpen! 
 
 
 

Zaterdag 9 augustus oud ijzer en andere metalen ophalen t.b.v. de Harleydag 
   
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de 
Harleydag  
Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij komen het 
graag bij u  
weghalen. Ook tussendoor kan het opgehaald worden en 
in overleg kan er ook een container geplaatst worden.  
Tel. 06-39377295 en/of mailadres: 
info@harleydagannen.nl  
  
• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd 

worden  
• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen  
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet 

worden  
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag 

wel even vragen/afrekenen! 
 
 
 
Zondag 13 en 27 juli Brinkmarkt 
 
Op de grootste Brink van Europa, in Annen. 
Meer info;   http://www.marktbezoeken.nl   
(Dorpsgids Annen-info) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KALENDER  
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen.  
Heb je hier informatie over geef dit dan op tijd door. 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.marktbezoeken.nl/
http://www.annen-info/


 
 
Pagina 8 van 8       www.annen-info.nl  gratis digitale Mededelingenblad     jaargang 5, juli 2014    

 
 
Koffie ochtend  
 
Iedere tweede maandag van de maand in het Dorpshuis 
09.30-11.30  koffie is gratis 

 

 

 
 
Nog plaatsen over in de bus! 
 
Op 19 augustus 2014 gaat ANBO Annen en omstreken een 
dag met de bus door Friesland waar we terpen gaan bezoeken  
en de beroemde chocoladefabriek in Achlum. Omdat de bus 
nog niet vol is kunnen er nog mensen mee. Men hoeft niet 
perse lid te zijn van ANBO.  
De kosten zijn 54 euro inclusief de busreis, koffie, lunch en 
diner. Het beloofd een mooie dag te worden. 
  
Opgave bij Geertje ten Berge tel. nr. 0592273322 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op: 
Bekijk volledige kalender 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt de eerste van de maand uit. 
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te 
voren naar: info@annen-info.nl  

 
 
Spelregels:  De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het 
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een 
foto erbij mag ook.  De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt. 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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