
Pagina 1 van 10      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 7   september 2016  
 

 

Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 

 
Jaargang 7          september 2016 
 

 
 

STEM OP COMMISSIE DORPSBELANGEN! 
 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm 
hart toe en organiseert ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Deze 

campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en 
stichtingen.  
Commissie Dorpsbelangen vraagt u op hen te stemmen, zodat ze ook in 
2017 een geweldige de Sport en Spelweek kan organiseren!  
Met elkaar, voor elkaar! 

 

Meer informatie: 
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/inschrijving-rabobank-
clubkascampagne-2016-geopend-voor-verenigingen-en-stichtingen/ 
 
 
 
 

 

 
 
Klaverjassen 
 

 
De 1e Dondermiddag in oktober (6 oktober) beginnen we weer 
met Klaverjassen. 
 
Waar? In de Sportkantine van de “Burgemeester Lambershal”. 
Hoe laat? Aanvang 13.45 uur. Iedereen is Welkom! 

Wat kost dat? Helemaal niks! 
 
Heel gezellig, komt U ook? 
Jan v.d Velden en Wilma Weggers Info:  tel: 272714. 
 
 
 
  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/inschrijving-rabobank-clubkascampagne-2016-geopend-voor-verenigingen-en-stichtingen/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/inschrijving-rabobank-clubkascampagne-2016-geopend-voor-verenigingen-en-stichtingen/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6OXPuNXOAhVDPxoKHXktBHgQjRwIBw&url=http://www.pastorerik.nl/wordpress/?m%3D201101&psig=AFQjCNEuG9ahaops_mIpY51vKutShTey5A&ust=1471969644005282
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Zondag 18 september 2016 - 13de editie Queens Grass grasbaanraces Annen 

Nog even en dan is het weer zover. Op zondag 18 september zal Annen weer omgetoverd worden 
tot het Monaco van de baansport, zoals de beide commentatoren het evenement al jaren aan het 
publiek presenteren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ligging van het circuit midden in 
het dorp, op de grootste Brink van Europa. Wat zo bijzonder is aan dit evenement, is dat het gratis 
toegankelijk is voor het publiek. Mede hierdoor trekt dit spektakel duizenden bezoekers!  

Het is inmiddels traditie geworden, dat er in de verschillende klassen bij de jeugd en nationalen in 
Annen de laatste kampioenswedstrijd wordt gereden. Dat betekent, dat we ook dit jaar in Annen 
de Nederlandse kampioenen zullen huldigen. Net als de afgelopen jaren zullen deze kersverse 

kampioenen eindigen in de bak met steenkoud water.  

Nadat de top van Nederland bij de senioren enkele jaren op uitnodiging in Annen heeft gereden is 
het dit jaar voor de eerste keer gelukt om deze beide klassen ook voor het kampioenschap van 
Nederland te laten strijden. Dat betekent ongetwijfeld nog meer strijd en spektakel. Om een paar 
namen te noemen: Wiebe Valkema, Berry de Vos, Jan Okke Loonstra en uiteraard zal ook de 
regionale favoriet Frank Hamming uit De Groeve niet ontbreken.  

Het bestuur van MC Annen wil proberen om dit jaar ook in de zijspanklasse een mooie groep 
rijders aan de start te krijgen. Daarvoor zijn er op dit moment besprekingen met verschillende 
rijders in binnen- en buitenland. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken hangt echter ook af van 
andere wedstrijden, die in Europa worden gereden in hetzelfde weekend.  

Niet meer weg te denken zijn natuurlijk de jongens en meiden uit de regio. Vanaf de allereerste 
keer strijden zijn om de eer en de punten in de regioklasse.   

De training begint om ± 10.15 uur en de rijders worden om ± 12.00 uur voorgesteld aan het 
publiek. Vervolgens beginnen de wedstrijden. De organisatie hoopt op prachtig weer en natuurlijk 
veel publiek.  We zien u graag op zondag 18 september op de Brink in Annen!  Meer informatie: 

www.mcannen.nl 
 

http://www.mcannen.nl/
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Op zaterdag 24 september organiseert R.V. de Brinkruiters een Enjoy the Ride rit. 

Deze rit wordt georganiseerd door de Brinkruiters onder de vlag van de sportbond K.N.H.S, in 
samenwerking met Staatbosbeheer en de lokale B & B.   

De tocht trekt ruiters vanuit heel Nederland.  
 
De rit vertrekt vanaf manege de Barrage te Annen en voert langs heidevelden, hunebedden en 
over de zandverstuivingen. Drenthe op zijn best. 
Een heerlijke lunch onderweg, een mooie tocht met uitstekende routeaanduiding, voor de paarden 
een versnapering, de mogelijkheid om te kiezen voor een kortere of langere route, een maximaal 
aantal deelnemers waardoor de route niet overspoeld wordt door ruiters en een ontspannen, 
gezellig sfeer maakt dat dit evenement op het "to do lijstje" voor ruiters kom staat. 
 
Voor meer info of aanmelding kun je onze website bezoeken www.brinkruiters.nl 

 

 

http://www.brinkruiters.nl/
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Rabo concours 9,10,11 September 
  

 
Ook dit jaar organiseert Rijvereniging de Brinkruiters uit Annen weer 
het Rabo Concours op de Brink in Annen op 9, 10 en 11 September. 

Deze dagen staan weer in het teken van paardensport. Vrijdagavond 
komen de pony's en paarden in de klasse’s BB t/m L in actie in zowel 
de dressuur als springpistes. Op zaterdag breidden we de rubrieken 
uit met een Bixie dressuur rubriek voor de pony's en M t/m ZZ voor 
zowel de paarden als de pony's. Zondag komen zowel de paarden als 
de pony's in actie op de Brink in zowel de dressuur als 
springrubrieken.  

 
 
Heb je een KNHS Startpas en wil je graag mee doen, geef je dan op 
via de website: www.brinkruiters.nl. Daarop komt alle informatie te 
staan vanaf wanneer en bij wie je je kunt aanmelden.  
 
Tot ziens op de Brink op 9, 10 en 11 september! 

 
 
 

 
 
 
Anner Bridge Club 

De bridgeclub organiseert in het seizoen van september tot 
en met april elke week op donderdagavond en op 
dinsdagmiddag een bridgecompetitie (of vrije inloop 
bridgemiddag)  in restaurant Woodz,  Bosweg 1, 9467 PN 
Anloo. 
 
Op donderdagavond wordt eenmaal in de 14 dagen de Grote 
Paren competitie in 2 lijnen gespeeld, afgewisseld met 
eenmaal in de 14 dagen de Kleine Paren competitie in 1 lijn. 
Op dinsdag wordt eenmaal in de 14 dagen 's middags een 
competitie in 1 lijn gespeeld, afgewisseld met een vrije inloop 
middag. 

 
Daarnaast kunt u thuis kofferbridge spelen met uw vrienden. U kunt na afloop onderling de score 

vergelijken. 
 
Mocht u niet kunnen bridgen dan is het mogelijk om dit bij ons door middel van een cursus te 
leren. Er kan bij voldoende belangstelling een cursus, zowel  voor beginners als voor gevorderden 
worden gegeven. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op verzoek, en in overleg met de wedstrijdleiding, kunt u een 

competitieavond meespelen. 
Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat.  
 
Contactadres:  
Secretariaat Anner BC  p/a Herman den Uyl Vreding 24 9468 GN Annen Tel: 06 12315430  
Web:  https://www.nbbclubsites.nl/club/13034    Email: annerbc79@gmail.com 
 

 
 

http://www.brinkruiters.nl/
http://www.annen-info.nl/index.php/bridge-club-annen
https://www.nbbclubsites.nl/club/13034
mailto:annerbc79@gmail.com
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Vrouwen van Nu 

 
In september beginnen onze 
afdelingsavonden weer. Deze worden 

gehouden in het Dorpshuis, aanvang 19.45 
uur. 

Niet leden zijn van harte welkom om eens een avond mee te maken en 
te genieten van de gezellige sfeer van onze actieve afdeling! 
  
Het programma is als volgt: 
- Dinsdag 20 september: Anneke Carras, kleuren analyse 

- Dinsdag 25 oktober: Buurtzorg Gieten 
- Dinsdag 15 november: Samiera, buikdanseres 
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitster:  
Anneke Greving, tel. 0592-271743, email annekegreving@hotmail.com 
  
 

Koffieochtend en maaltijd in Ons Dorpshuis  
 
Inmiddels alweer zo'n 5 jaar 
geleden heeft Ons Dorpshuis het initiatief genomen om 
elke tweede maandagochtend van de maand een koffie 
ochtend te organiseren.  
 
De bedoeling van deze koffie ochtend is inwoners van 
Annen  gelegenheid te bieden om in een ongedwongen 
sfeer onder het genot van een kop koffie of kop thee bij 
te praten, nieuwtjes uit te wisselen, herinneringen 
ophalen, kortom gewoon gezellig met elkaar een 
ontmoetingspunt in Ons Dorphuis. 

 
Zoals gezegd, elke twee maandag ochtend van de maand,  12 september dus, tussen 9:30 en 
11:30 uur staat de deur van Ons Dorpshuis open en de koffie klaar. 
Er zijn geen deelnamekosten aan verbonden en men hoeft zich ook niet van te voren op te geven. 
Loop gewoon eens een keer binnen ! 
 
Elke derde zondag in de maand organiseren we een maaltijd in Ons Dorpshuis. Deze maaltijd staat 
open voor dorpsgenoten die het gezellig vinden om met elkaar aan tafel te gaan en te genieten van 
een drie-gangen maaltijd inclusief een drankje.  
Zondag 18 september om 12:00 uur kunt u weer aanschuiven.  
Hierbij geldt een bescheiden eigen bijdrage van € 7,50 en vanwege de inkoop graag uiterlijk de 
donderdag ervoor aanmelden, kan zowel per email als telefonisch. 
 
U bent voor beide activiteiten van harte welkom, wilt u eerst eens kennis maken met ons voordat u 
op maandagochtend of zondag over de drempel stapt, een telefoontje is genoeg en wij komen 
graag even kennis maken. 
Ook vervoer hoeft geen probleem te zijn, want ook dan even contact opnemen en we regelen het. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Ons Dorpshuis 
 
Jan & Johanna Paagman 
 
 Tel 06-462.80.082 
 email  roadrats@xs4all.nl 
 

 

mailto:annekegreving@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlgdW0w9nOAhVHvxQKHTTDAsgQjRwIBw&url=http://vrouwenvannu.nl/&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNFRLDTYTMNwlsllocF9bZ85t_F0Dg&ust=1472110024320478


Pagina 7 van 10      Gratis Mededelingenblad      www.annen-info.nl     jaargang 7   september 2016  
 

 

 

 
 
Wat is er allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 

 
Zaterdag 17 september vanaf 9.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 

Oud papier ophalen met medewerking van ploeg Schuiling, vanaf 09.00 uur. 
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 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! 
(De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, Spijkerboorsdijk) 

 
 
Zaterdag 10 september oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 

 
Mocht u oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan 
kunt u ons bellen of mailen en wij komen het graag bij u 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, u hoeft dit niet te melden, maar als 
u iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

Wilt u 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 
 
 

 
 

 
 

De Brinkmarkten 
    4 september 
http://www.marktbezoeken.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.marktbezoeken.nl/
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11 september Pedaal Vocaal. 

Een  evenement waarin natuur, beweging en cultuur worden gecombineerd. Op vijf prachtige 
locaties in het Drentsche Aa gebied geven verschillende koren juweeltjes van optredens. 
Op de fiets kunt u een bezoek brengen aan de optredens, locaties zijn uiteraard ook per auto te 
bereiken. Stap ook op de fiets en geniet! 
 

info@pedaalvocaal.nl   www.pedaalvocaal.nl   www.VocaalFestivalAnnen.nl  
 

 
 
 

 
 
Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten. Meer info:www.drentslandschap.nl. 
 
Een voorbeeld: 
 
18 September Gasteren Excursie over de sporen van een boerenbos. 

 
Van 14.00 tot 16.00 kunt u op 
deze bijzondere excursie mee 
naar een onbekend deel van de 
Gasterse Duinen.  
Deskundige gidsen vertellen over 
dit 'boerenbos'. Een bos dat al 
heel lang door de mens gebruikt 
is. Dit gebruik heeft vele sporen 
nagelaten en maakt het Gasterse 
Holt tot een uniek stukje 
Gasterse Duinen. 
 

Startlocatie: Bushalte 
Oostereinde, aan de oostkant 
van Gasteren. 
 
 

 
 

 
 

mailto:info@pedaalvocaal.nl
https://vocaal-festival-annen.email-provider.nl/link/k4r6vbo1et/2bq5qj4a2v/izy6gshkgx/ficukwl2yr/jexyuwywfy
http://www.vocaalfestivalannen.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
http://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/gasterse-duinen
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Zaterdag 1 oktober 8e Najaars- en pompoenenmarkt in Annen 

 
Voor de 8e keer zal op zaterdag 1oktober de Najaars- en 
Pompoenenmarkt worden gehouden bij Tuinwinkel Klinkers in 
Annen. De markt wordt gehouden  van 09.30 t/m 17.00 uur  
 
Tijdens deze markt zal er voor groot en klein leuke activiteiten zijn o.a. 

een luchtkussen. 
 

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

 
U vindt Tuinwinkel Klinkers en de markt aan de achterzijde 
van winkelcentrum d'Anloop in Annen Voor meer informatie, 
bezoek de website www.tuinwinkelklinkers.nl  
 
 
Marvel Open 2016 

 
Na zeven succesvolle edities van het Marvel Open vindt dit jaar van 
zaterdag 3 tot en met zondag 11 september 2016 voor de achtste 
achtereenvolgende keer het Marvel Open plaats op de tennisbanen van 
TC Annen. 
  
Rond de 120 deelnemers vanuit de hele regio spelen op onze 4 
fantastische gravelbanen tegen elkaar en zullen strijden in de diverse 

disciplines en speelsterktes! Er wordt gestreden in het 
(heren- & dames-) enkelspel, het (heren- & dames-) 
dubbelspel en het gemengd dubbel in de speelsterktes 4, 
5 (leeftijd 17+), 6, 7 & 8 (leeftijd 25+). 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
In Ons Dorpshuis in de maand September: 

 
Maandag 12 september 2016 09.30- 11.30 uur 
KOFFIE-OCHTEND  
Inloop, geen entree, de koffie is gratis 
 

 
Zondag 18 september 2016 11.30 -14.00 uur 
VAN KOFFIE NAAR EETTAFEL 

Toegangsprijs 7,50 incl een consumptie 
Een drie gangen menu geserveerd aan tafel, voor inwoners die er even 
tussenuit willen. Deze maand wordt de maaltijd mogelijk gemaakt door 

het Oranjefonds in het kader van “burendag” 
 
  

http://www.tuinwinkelklinkers.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7F093D27-97C5-4EAE-9A3E-6AF44DE7D1DB
http://www.marvel.nl/
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Zaterdag 24 september 2016 20.00- 23.00 uur 
OPERA DELLA CASA met OVER TIJD              
toegangsprijs € 12,50 vrienden € 2,50 
 
Ons Dorpshuis start dit theaterseizoen met een knaller. 
Door de hilarische en eigenzinnige presentatie worden 

opera en klassieke muziek toegankelijk voor iedereen Met 
In Over Tijd zingt Irina Mutsikôva, gespeeld door  
Angelique Wardenier,  de sterren van de hemel en gaat 
Dolores van den Broek, Ineke Geleijns, los op de piano. 
Intussen  tobt Tilly over de toekomst en eindigheid van 
haar klassieke zangcarrière. Haalt ze de hoge noten nog 
wel? In de rol van Tilly Talsma presenteert Marlies de 

Waard een feestelijk programma met klassieke liederen 
en duetten, opera- en operette aria’s uit Norma, La 
Traviata, die Fledermaus en meer. Marlies grijpt intussen 
deze gelegenheid aan om nu eindelijk zelf óók eens voor 
het voetlicht te staan. Het is nu of nooit..  
Huilen van ontroering of van het lachen… 
Kan dit samengaan? Opera della Casa bewijst dit al 20 jaar. Ook , misschien wel speciaal, voor 

mensen die uit zichzelf nooit naar een opera zouden gaan. 
Gek, maar goed gek! (Jaques dÁncona in het Dagblad van het Noorden) 
 
 
In Ons Dorpshuis in de maand oktober  
 

Maandag 3, 10, 24, 31 oktober  20.00 -22.00  
BREIEN 
Er wordt in een gezellige groep gebreid, Ook minder ervaren breisters kunnen 
meedoen, Ervaren breisters helpen je graag op weg, wel je eigen materiaal 
meenemen. Ga je voor het eerst breien? er zijn altijd genoeg spullen om je 
enthousiast te maken!  
Toegangsprijs € 5,00 incl. koffie of thee 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


