
Pagina 1 van 8       Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 6      oktober 2015
   

 
Jaargang 6           mei2015 

 
 
 
 
 
 

Jaargang 6                         oktober 2015 
 

 
 
 
Basketbalveld verplaatsen? 

 
 
Het basketbalveld aan de Ronkelskamp “naast het zwembad” wordt niet heel 
erg intensief gebruikt. Zou het een idee zijn om dit te verplaatsen naar een 
andere locatie in Annen? Suggesties zijn welkom via info@annen-info.nl  
 
 
 

 
 
Stem op Commissie Dorpsbelangen  
 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart 
toe en voert dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne in. Deze campagne 
vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen. Van 1 
tot en met 13 oktober mogen alle leden van Rabobank Assen en Noord-
Drenthe hun stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs die deelnemen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne. 

 
Commissie Dorpsbelangen vraagt u op hen te stemmen, zodat ze ook van de 
45e Sport en Spelweek in 2016 een mooi “feest” kan maken!  

 
Stemmen kan op https://www.mijnbankenik.nl/assen-nd/clubkascampagne? 
Met elkaar, voor elkaar! 
 
 

 
 
DVD playback…… 
Het spijt Commissie Dorpsbelangen dat het niet gelukt is om een mooie DVD van de 
playbackshow te laten maken. We hopen dat deze in 2016 wel weer uitkomt. 
 
 

 
 

 

mailto:info@annen-info.nl
https://www.mijnbankenik.nl/assen-nd/clubkascampagne?
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Zaterdag 3 en zondag 4 oktober Najaars- en pompoenenmarkt in Annen 
 

Voor de 7e keer zal op zaterdag 3 en zondag 4 oktober de Najaars- en 
Pompoenenmarkt worden gehouden bij Tuinwinkel Klinkers in Annen. 
De markt wordt gehouden op zaterdag van 09.30 t/m 17.00 uur en op 
zondag van 10.30 t/m 17.00 uur. 
 
Tijdens deze markt zullen er voor groot en klein leuke activiteiten zijn o.a. 
een luchtkussen, een gezellig terras en 
op zondag een demonstratie van een 
motorzaagkunstenaar. 

 
Naast de producten van Tuinwinkel Klinkers, waaronder natuurlijk 
Pompoenen en Kalebassen en diverse creaties hiermee, zijn er diverse 
kramen met een grote diversiteit aan producten zoals o.a. brocante,  
wolproducten,  woonaccessoires, sieraden, streekproducten en 
tuindecoratie. Kom gezellig langs. 
 
 
 

 
Calista Voor Voedsel 
 
Radio Calista en HBR-Evenementen slaan 
beide de handen in één tijdens een grote 
inzamelingsactie voor de Voedselbank Aa en 
Hunze. 
Met de gezamenlijke actie wil zowel Radio 
Calista als HBR-Evenementen aandacht 

vragen voor deze in het dagelijks leven “ onzichtbare” vorm van armoede in onze samenleving. 
De actie krijgt de naam “Calista voor Voedsel” en vind in week 47 plaats. Het doel is om in een week tijd 
zoveel mogelijk geld en goederen in te zamelen voor de Voedselbank Aa en Hunze. 
Het gehele project zal ook buiten Radio Calista veel aandacht krijgen in de plaatselijke media, om ook op 
deze manier mensen zover te krijgen een eigen unieke actie te bedenken en geld of goederen te doneren 
aan de Voedselbank. De gehele week wordt er live radio gemaakt via een speciale evenementen 
frequentie en zal alles uitgezonden worden vanuit Cafe de Grutter aan de Brink in Annen, wat eveneens 
deze week de thuislocatie zal zijn om goederen en giften te doneren. 
Wij hopen dan ook van harte op uw steun en medewerking om deze actie tot een succes te maken. 
 
16-21 November 2015 –FM 106.4MHz of www.radiocalista-fm.nl  Cafe De Grutter, Annen.  
Kijk op onze website voor meer informatie 
 

 
 
Mag ik me even voorstellen? 
 
Op 15 september is er een praktijk voor speltherapie in Annen geopend. Speltherapie is een vorm 
van psychotherapie voor kinderen. 
Bijzonder aan speltherapie is dat de therapeut niet met het kind gaat praten, maar gaat spelen. En wat 
doen kinderen liever dan lekker spelen? Kinderen verwerken alles wat ze meemaken in hun spel. En in de 
verbeelding van het spel is alles mogelijk. Een ruzie op het schoolplein die indruk op een kind maakte kan 
‘s middags ineens een ruzie tussen twee dieren in het bos worden.  

http://www.radiocalista-fm.nl/


Pagina 3 van 8       Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 6      oktober 2015
   

Een speltherapeut gaat mee in het spel en kan vanuit het spel het kind 
ondersteunen. Het spel is dan helend en de ervaring is niet meer zo pijnlijk. 
Door pijnlijke ervaringen, en ook door positieve ervaringen overigens, passen 
mensen hun gedrag aan. Dat doen kinderen ook. Ze proberen positieve 
ervaringen te herhalen en negatieve proberen ze te voorkomen. Dat doen ze 
door hun gedrag aan te passen. Als er teveel negatieve ervaringen zijn wordt het 
gedrag ook negatief, voor henzelf en vaak ook voor een ander. Ze worden 
sneller boos, zijn sneller bang, huilen te snel of gedragen zich juist te stoer... 

Het gedrag dat ze gaan vertonen hangt af van hun karakter. De speltherapeut speelt met het kind en 
verdiept en verbreedt het spel waardoor het kind de pijnlijke ervaringen laat zien. Dat gebeurt over het 
algemeen vrij snel omdat het kind er last van heeft. De ervaring wordt geheeld en het kind hoeft het 
negatieve gedrag niet meer te vertonen.  
 
Natuurlijk spelen ook de ouders een rol in de therapie. Het kind zal 
zich anders willen gedragen en dat moet worden gezien en 
gestimuleerd door de ouders. Dit wordt in regelmatige 
oudergesprekken besproken. 
In Annen is nu een speelkamer ingericht met veel verschillend 
speelgoed, er is voor ieder wat wils. 
  
U kunt meer informatie vinden op de website 
www.speltherapiedrenthe.nl. Op vrijdagochtend van 8.30 – 9.30 uur 
is de praktijk open voor een kopje koffie, informatie of het maken 
van een afspraak. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.speltherapiedrenthe.nl/
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Brocante Route Dagen in Drenthe 
Van vrijdag  23 tot zondag 25 oktober 2015 vinden de jaarlijkse Brocante Route Dagen in Drenthe plaats. 
15 brocante winkeltjes in Drenthe houden op deze dagen weer open huis in herfstsfeer. 
Ook Monis Allerhande aan de Zuidlaarderweg 120, schuin tegen over het winkelcentrum, doet mee. 
  
Meer informatie vind u op www.facebook.com/monisallerhande. 
  

 
 

 
 
Lars Drenth uit Annen grasbaanrace kampioen in de Regioklasse. 
 
Zondag 27 september was Annen weer het Monaco van de motorsport. Duizenden motorsportliefhebbers 
kwamen af op de Queensgrass Grasbaanrace.  
Petje af voor de vele vrijwilligers die dit weer voor elkaar hebben gekregen. De sporen van de trekkertrek 
van de Oostermoerweek zijn “weg gepoetst” de baan is er klaar voor, de Brink ligt er prachtig bij. 
 
Nadat alle rijders zijn voorgesteld gaan de races van start. 
De jonkies op hun 50 cc, de doorgewinterde 
zijspancoureurs, de Powergirls, shorttrackers en vele 
anderen strijden om de titel kampioen van de dag en 
Nederlands kampioen.  
Tussen de manches door word de baan weer vlak 
gemaakt. Met groot materieel, met de handmatige schop 
en met De Zamboni. Dit kleine voertuigje trekt veel 
bekijks, wat een geweldige uitvinding in Annen, een 
ijsdweil/veeg machine voor onderhoud van de grasbaan! 
 
Bloedstollende races volgen elkaar razendsnel op, 
menigeen houd de adem in als de mannen en vrouwen 
vlak langs de schotten razen. 
 
Aan het eind van de dag worden de winnaars gehuldigd. Jannick de Jong wordt nog gefeliciteerd met het 
behalen van het wereldkampioenschap in de Internationale Specialklasse.  
Bij de Regioklasse eindigt Lars Drenth op de eerste plaats, gevolgd door Robert Bonder en Harm 
Hollander. De organisatie kan weer tevreden terug kijken op deze geweldige dag. De rust keert voorlopig 
weer terug op de Brink. Het gras wordt opnieuw ingezaaid, want volgend jaar moet het Bruisende Hart 
van Annen 
er weer piekfijn bij liggen. Foto’s zijn binnenkort te vinden op www.mcannen.nl  
  
Bovenstaande foto is gemaakt met medewerking van Familie Klinkers (PS: nog excuses voor de modderschoenen!) 

http://www.facebook.com/monisallerhande
http://www.mcannen.nl/
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Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. 
Meld u vandaag nog aan. 

Hoe werkt Burgernet? 

Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te 
kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen 
via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. 

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld: 

• diefstal of inbraak 
• doorrijden na een aanrijding 
• beroving 
• vermiste personen 

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of 
onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt. Voor meer informatie kijk op: 
https://www.burgernet.nl/gemeente/Noord-Nederland/Aa+en+Hunze  

Naar aanleiding van een vraag vanuit inwoner Annen geven we u nog wat extra informatie: 
 
Het idee van Burgernet is dat we met elkaar extra ogen en oren zijn voor de politie.  
Als je bent aangemeld bij Burgernet is het de bedoeling, als je in de omgeving bent, dat je om je heen 
kijkt en uitkijkt naar de vermiste persoon of bijvoorbeeld gezochte auto. Als je in de gelegenheid bent 
loop dan een blokje om in je buurt, kijk om je heen. 
De vraag van Burgernet is niet om georganiseerd, massaal, de straat op te gaan om te zoeken.  
 

Als je je aangemeld hebt voor een SMS en/of spraak 
bericht dan ontvang je een van beide soms ook beide. 
Dit zijn de “kritische berichten” waarvan gehoopt wordt 
dat mensen direct om zich heen kijken, alert zijn, 
bijvoorbeeld bij een vermissing. 
Heb je je aangemeld voor een E-mail bericht dan 
ontvang je de “niet kritische berichten”, bijvoorbeeld 
een berichtje over een inbraak die de dag er voor 
gepleegd is en waarbij de politie opzoek is naar 
getuigen. 
 
Burgernet bepaalt de straal waarbinnen mensen een 
oproep krijgen. Bijvoorbeeld: gaat het om een peuter 

die vermist is in Annen dan zal Annen een bericht krijgen. Gaat het om een tiener op de fiets dan is de 
straal groter en dan ontvangt men in een straal van bijvoorbeeld 20 km rondom Annen een bericht om uit 
te kijken. Tijdens de zoekactie kan de straal verandert worden als men er bijvoorbeeld achter is gekomen 
dat de tiener op de bus is gestapt. 

https://www.burgernet.nl/aanmelden
https://www.burgernet.nl/gemeente/Noord-Nederland/Aa+en+Hunze
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De oproep kan al snel na de vermissing zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van de vermiste peuter. Het 
kan ook zo zijn dat in overleg met de ouders en politie de oproep pas geplaatst wordt enkele uren na de 
vermissing.  
Een (urgente) oproep loopt in principe na één uur af. Dan wordt de actie afgesloten en krijgt men daar 
bericht van. Ook als de vermiste persoon nog niet gevonden is. Het verloop van de actie kan je wel blijven 
volgen op de site van Burgernet.  
 
Burgernet is 7 dagen, 24 uur per dag “in de lucht”.  
Je kan zelf bij je aanmelding aangeven of je bijvoorbeeld 
wel / niet ’s nachts bericht wilt hebben (tussen 23.00 en 
7.00 uur) 
Je kunt ook bijvoorbeeld aangeven, als je 3 weken op 
vakantie bent, dat je dan geen bericht wilt ontvangen. 
 
Als je het “heel goed wilt doen” dan is het advies je aan te 
melden bij Burgernet en hierna de Burgernet App te 
instaleren op je mobiele telefoon. Deze App werkt op je GPS 
in je telefoon.  
Ben je bijvoorbeeld in Zwolle en er wordt gevraagd uit te 
kijken naar een man in een rood trainingspak dan krijg je dit 
bericht ook. 
Als je deze App geïnstalleerd hebt kan je dit ook via 
facebook delen.  
 

SAMEN MAKEN WE ANNEN EEN STUKJE VEILIGER 

 

 
 
Zaterdag 7 november oud papier ophalen vanaf 09.00 uur. 
 

Met medewerking van ploeg Zeubring. 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! 
 
 

BRENG JE ZELF PAPIER WEG NAAR DE OUD PAPIER CONTAINER VAN COMMISSIE 
DORPSBELANGEN, STAPEL HET PAPIER, DE DOZEN DAN NETJES OP! 
DAT BESPAART “ONZE GERRIT” HEEL VEEL WERK EN ERGERNIS! BEDANKT! 
 
Zaterdag 3 oktober oud ijzer 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. 

mailto:info@harleydagannen.nl


Pagina 7 van 8       Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 6      oktober 2015
   

 
 

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

 
 

Breien 
 

Datum   : maandagen 5 oktober, 12 oktober, 26 oktober 
Breien ervaring of niet, iedereen kan (leren) breien. Materialen zelf meenemen  
(voor beginners is er altijd wel materiaal) 
Prijs       : € 6,00  vrienden € 4,00 incl koffie/thee 
Tijd        : 20.00  Locatie : Ons Dorpshuis 

 
Drenthe Plat 

 
Datum: Vrijdag 9 oktober 2015 
Drenthe Plat met liedjes, verhalen, humor 
Prijs       : € 12,50  vrienden € 10,00 
Tijd        : 20.00 uur  Locatie : Ons Dorpshuis 
 
De Drentse humor is een van de mooiste van ons land.  
Nergens klinkt het dialect sappiger en nergens kan men de 
humor zo beeldend vertellen als juist in het Drentse land.  
Dat bewijst Drenthe Plat al een groot aantal jaren en nog 
steeds staat de groep dan ook garant voor een oergezellige 
en onvergetelijke avond uit. De lachspieren zullen het zwaar 
te verduren krijgen. 

 

 
Arie Vuyk en Wendy Hoogendijk  
Datum: zaterdag 24 oktober 2015 
Arie Vuyk en Wendy Hoogendijk met “Bij de Horizon linksaf” en “Over mannen” 
Prijs       : € 7,50 vrienden € 2,50 
Tijd        :20.00 uur  Locatie: Ons Dorpshuis 
 

Ze komen beide uit Rotterdam. Die humor valt goed in Annen.  
Arie Vuyk speelt zijn cabaretprogramma “Bij de horizon linksaf” 
Een voorstelling van Arie Vuyk is als een goed gevulde goodiebag: de ene verrassing 
na de andere en voor elk wat wils! 
In Bij de horizon linksaf gaat Arie op zoek naar de grenzen van zijn kunnen. 
En daarbij stuit hij op levensvragen als: Kun je met ademen je geld verdienen? 
Bestaat Veenendaal echt? En zo ja, waarom? 
Eén ding is zeker: een onmisbare avond lachen op hoog niveau, waarbij u geleid 
wordt door Arie, uw veilige gids in het land van de grenzeloosheid. 
 

 
Wendy Hoogendijk geeft een one-womanshow over de mannen in haar leven.  
Cowboys en ex-geliefden; Wendy rijgt ze naadloos aan elkaar met haar scherpe 
en tedere liedjes. Een voorstelling waarin ze de universele vrouw belichaamt:  
over meeslepende liefde en nachtmerries over verplicht kaasfonduen.  
Persoonlijke anekdotes, grote clichés en nieuwe inzichten wisselen elkaar af.  
Samen met haar publiek gaat ze op humoristische wijze op zoek naar ware liefde;  
mocht het bestaan. 

 

http://www.dorpshuisannen.nl/
javascript:void(0)
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Zuidlaarderbollenactie  VV Annen  
 
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 2 oktober tussen 17.30 uur en 20.15 uur in de 
dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-
Annerveen. Het jeugdbestuur van de VV Annen hoopt op een goede verkoop! 
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