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Maak in de maand september gratisgratis  
kennis met het sportaanbod in Annen!

Dit programma wordt u  
aangeboden door de 

sportvereningingen in Annen
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Met de Anner Sportpas krijg je in de 
maand september toegang tot het 
sportkennismakingsprogramma!20
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Badmintonclub BCAO

Handbalverening Annen

Hunzerunners
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Judo 53° Noord Annen

SV Annen Gymnastiek

SV Annen Volleybal

Tennisclub Annen

Voetbalvereniging Annen

Beweegplein
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Deelnemende sportclubs en -activiteiten
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Houd de websites en socials van de verschillende clubs in de gaten voor meer informatie over de sportmaand.



De “S” van sport is weer in de De “S” van sport is weer in de 
maand! Dus mogen je kinderen maand! Dus mogen je kinderen 
een sport uitkiezen? Heb je zelf al een sport uitkiezen? Heb je zelf al 
een poosje niet gesport en wil je een poosje niet gesport en wil je 
weer in beweging komen? Of ben weer in beweging komen? Of ben 
je pas in (of net buiten) ons dorp je pas in (of net buiten) ons dorp 
komen wonen en zoek je naar een komen wonen en zoek je naar een 
leuke sportclub? Dan is september leuke sportclub? Dan is september 
sportmaand dè kans om kennis te sportmaand dè kans om kennis te 
maken met het grote en diverse maken met het grote en diverse 
beweegaanbod in Annen. beweegaanbod in Annen. 

Iedereen kan meedoen. Dus maak 
je geen zorgen: je hoeft niet overal 
op topniveau te presteren. Jong, 
oud, geoefend of beginner, conditie 
of geen conditie... Er is voor elk 
wat wils.

Bij de verenigingen in dit boekje 
kun je in de maand september 
terecht voor sportkennismaking. 
Veel van de clubs organiseren 
extra activiteiten in die periode of 
speciale introductieprogramma’s. 
Ik zou zeggen: maak er vooral 
gebruik van. Let wel even op, voor 
sommige activiteiten moet je je 
aanmelden. Waar dat het geval is, 
staat het vermeld in deze gids.

Wist je trouwens dat dit de 
eerste keer is dat de sportmaand 
georganiseerd wordt in Annen? Ik 
ben dan ook heel trots dat we je 
dit programma kunnen aanbieden. 
Natuurlijk vanuit het oogpunt 
om leden te werven, maar ook 
om dorps- en streekgenoten te 
inspireren om actief mee te doen. 
Bovendien is het erg leuk om in 
samenwerking met andere clubs 
het rijke verenigingsleven in ons 
dorp nog verder te versterken.

Door het enthousiasme van de 
deelnemende verenigingen kijk 
ik erg uit naar de sportmaand. 
Tegelijkertijd is er natuurlijk ook 
nog veel te leren. Dus heb je tips 
voor ons? Over hoe we het een 
volgende keer nog beter, slimmer 
of leuker kunnen aanpakken? Laat 
het vooral weten.

Heel graag tot ziens in september! 
Namens de deelnemende clubs,

Mark Westerink
Voorzitter SV Annen
secretariaatsvannen@gmail.com

SEPTEMBERSEPTEMBER  ==
SPORTMAANDSPORTMAAND

De ‘S’ van Sport is weer in de maand!De ‘S’ van Sport is weer in de maand!



De meeste kinderen en De meeste kinderen en 
sportievelingen hebben het sportievelingen hebben het 
beweegplein vóór de sporthal al beweegplein vóór de sporthal al 
weten te vinden. Sinds 2019 is weten te vinden. Sinds 2019 is 
het dè plek in ons dorp om in de het dè plek in ons dorp om in de 
buitenlucht te spelen, te sporten buitenlucht te spelen, te sporten 
en elkaar te ontmoeten.en elkaar te ontmoeten.

Je kan er bijvoorbeeld spelen 
op de uitdagende speelplaats, 
trainen op de buitengymtoestellen, 
het tegen elkaar opnemen op 
de jeu-des-boules-baan, of een 
spannende wedstrijd spelen op 
het streetsoccer- en basketbalveld. 
Allemaal gratis en voor niets!

En wist je dat dit nog niet alles is? 
Er ligt ook een groot beachveld 
naast het kunstgrasveld van VV 
Annen. Dit veld kan gebruikt 
worden voor beachvolleybal, 
beachhandbal en beachsoccer. 

 

De handbal- en volleybalvereniging 
trainen er in het voorjaar en de 
zomer. Buiten die trainingen om is 
iedereen welkom op het veld. 

Reserveren is hierbij noodzakelijk. 
Ten eerste om ervoor te zorgen 
dat iedereen aan de beurt komt. 
Ten tweede om daadwerkelijk 
het beachveld op te kunnen. 
Het hek zit namelijk op slot om 
vernielingen tegen te gaan en 
om te voorkomen dat katten en 
honden er hun behoefte doen. 
Voor kinderen onder de 18 geldt 
dat zij het beachveld mogen 
gebruiken onder begeleiding van 
een volwassene.

Het beachveld reserveer je via 
beachveld-beweegplein@outlook.
com. Via dit mailadres kun je ook 
meer informatie krijgen over het 
gebruik van netten, doelen en 
ballen. 

Lekker actief op het BeweegpleinLekker actief op het Beweegplein
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Badmintonclub Annen en Omgeving. Actief sinds 1977

Meer bewegen na de zomer? 
Nieuw seizoen, nieuwe kansen 
Doe mee aan september 2022 

introductiemaand!

Aansluitend
***lustrumvoordeel*** 

Kom in september
***GRATIS*** 
sporten met de Sportpas!
vrijdagavond
19:30 - 21:30 uur
zondagmorgen
09:30 - 11:00 uur  Burgemeester Lambershal

B C A O
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Waarom badmintonnen? 
Bij badminton beweeg je intensief. 
Je traint beweeglijkheid, snelheid, 
coördinatie en je reflexen. Het is 
daarnaast een leuk, technisch en sociaal 
spelletje dat je net zo competitief kunt 
spelen als je wilt of als je conditie toelaat. 
Ook als je op latere leeftijd start, kun 
je de techniek aanleren, veel plezier uit 
het spel halen en je conditie verbeteren. 
Voor iedereen, of je nu het spel van de 
camping kent of ooit gebadmintond 
hebt, vormen de kennismakingsactie 
en de lustrumaanbieding een uitgelezen 
kans om het spel uit te proberen of de 
kennismaking te hernieuwen! 

Badminton bij BCAO
Vanaf 16 jaar is iedereen welkom bij 
BCAO. Wil je met een aantal jongeren 
(14+) samen aan de slag, dan is dat in 
overleg altijd mogelijk. Wij spelen op 
de vrijdagavond van 19:30-21:30 uur 
en de zondagmorgen van 09:30-11:00 
uur. Bij voldoende belangstelling zullen 
wij training organiseren op een van 
beide dagen. Het seizoen loopt vanaf de 
zomervakantie tot en met mei (of juni, bij 
voldoende belangstelling). 

Speelaccommodatie
Burgemeester Lambershal aan de 
Kruisakkers in Annen.

Kennismaken via de Sportpas
BCAO doet mee aan de Sportpasactie in 
Annen. De hele maand september kun 
je gratis kennismaken en vrijblijvend 
inlopen op onze speeltijden. Rackets 
stellen we ter beschikking en onze leden 
vangen je met plezier op. Graag wel 
opgeven bij penningmeester@bcao.nl.  

Lidmaatschap
De normale contributie bedraagt €90 per 
seizoen. 

Sportief, gezellig & barminton 
BCAO houdt maandelijks een onderlinge 
toss. Soms nodigen we een bevriende 
vereniging uit. Regelmatig kun je 
meedoen aan een toernooi. Na afloop 
drinken we meestal nog iets in de 
Sportsbar. Niet verplicht, altijd gezellig.

Meer info?  
Kijk op www.bcao.nl. Of op www.
facebook.com/badmintonBCAO. 

Alle foto’s: Floortje Janssen

Speciale lustrumaanbieding
Bevalt de kennismaking? BCAO 
bestaat dit seizoen 45 jaar. Als 
je per 1 oktober lid wordt, kun 
je een heel seizoen spelen voor 
slechts €50. We organiseren bij 
voldoende belangstelling enkele 
beginnerstrainingen. 
Lustrumactiviteiten inbegrepen!
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Handbalvereniging Annen (H.V.A.) is Handbalvereniging Annen (H.V.A.) is 
al ruim 70 jaar een bekend begrip al ruim 70 jaar een bekend begrip 
in Annen en omstreken. H.V.A. is in Annen en omstreken. H.V.A. is 
een kleine dorpsvereniging, waarbij een kleine dorpsvereniging, waarbij 
gezelligheid en verenigingsgevoel gezelligheid en verenigingsgevoel 
hoog in het vaandel staat.  hoog in het vaandel staat.  

Handbal is een snelle, verrassende 
en tactische teamport. Door slim 
met elkaar samen te spelen, aan te 
vallen en te verdedigen, kun je als 
team veel doelpunten scoren. 

Het leuke aan handbal is dat alle 
veldspelers aanvallen, maar ook 
verdedigen. Dit betekent dus dat 
iedereen doelpunten kan maken. 

Snelheid, kracht, uithoudings-
vermogen, communicatie en 
motivatie zijn de belangrijkste 
vaardigheden om aan te leren bij 
het spelen van handbal. Door te 
handballen leer je goed om te 
gaan met de bal en ontwikkel je 
conditie en reactievermogen.
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Net zo handballen als  Net zo handballen als  
Estevana Polman? Of keepen  Estevana Polman? Of keepen  
als Tess Wester?als Tess Wester?

Kom handballen bijKom handballen bij
  

Handbal Vereniging Annen!Handbal Vereniging Annen!



z

Bij voldoende animo kan er op dinsdag en/of donderdag gestart worden 
met het aanbieden van trainingen aan nieuwe jeugdleden in alle leeftijden.

Handbal is een fysieke sport, maar zeker niet gemeen. 
Kom er ook bij! Je zult het superleuk vinden!Kom er ook bij! Je zult het superleuk vinden!
Handbal is voor iedereen:
• Mannen, vrouwen, jongens of meiden
• Groot, klein, jong of oud
• Kortom: voor iedereen die graag in teamverband wil spelen

TrainingstijdenTrainingstijden
Dag Team Tijd Plaats
Dinsdag Dames 1 19.30 - 21.00 uur Annen

Dinsdag Heren 1 20.15 - 21.45 uur Annen

Donderdag Dames 1 19.00 - 20.15 uur Annen

Donderdag Dames recreanten 19.45 - 21.00 uur Annen

Donderdag Heren 1 20.30 - 21.45 uur Annen

Maandag & vrijdag Dames B Jeugd 19.00 - 20.30 uur Wildervank
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Iedereen kan drie keer  Iedereen kan drie keer  
gratis meetrainen bij  gratis meetrainen bij  
Handbalvereniging Annen!Handbalvereniging Annen!

BeachveldBeachveld
Naast onze zaalcompetitie, beschikt H.V.A. ook over een eigen 
beachveld in Annen. Hierdoor is het mogelijk om zowel ’s zomers 
als ’s winters te blijven handballen



z

Iedereen kan drie keer  Iedereen kan drie keer  
gratis meetrainen bij  gratis meetrainen bij  
Handbalvereniging Annen!Handbalvereniging Annen!

In samenwerking met de In samenwerking met de 
Nederlandse Handbal Bond Nederlandse Handbal Bond 
en gymleraren uit Annen en en gymleraren uit Annen en 
omstreken biedt H.V.A. na de omstreken biedt H.V.A. na de 
zomervakantie handballessen zomervakantie handballessen 
aan op basisscholen in Annen en aan op basisscholen in Annen en 
omgeving. omgeving. 

Op deze manier willen we de 
basisschoolleerlingen op een leuke 
en enthousiaste manier kennis 
laten maken met de handbalsport 
en onze handbalvereniging. 

De kinderen leren op een actieve 
manier de beginselen van handbal. 

In drie opeenvolgende (gym)lessen 
maken de kinderen kennis met de 
fijne kneepjes van de handbalsport 
in spelvorm. Les 1 gaat uit van “wat 
kan ik”, les 2 is gericht op “wat 
kunnen we samen” en les 3 staat in 
het teken van “wij zijn één team”. 

In Annen zullen de clinics ‘Gooi jij 
de bal door?’ plaatsvinden op: 
- vrijdag 9 september 2022
- vrijdag 16 september 2022
- vrijdag 30 september 2022

Er volgen ook nog data in 
Zuidlaren.

ContactinformatieContactinformatie
www.hva-annen.nl |||| hva-bestuur@hotmail.com
Vragen? Bel dan Betsy Wijnholds: 06 - 111 034 50 8



Met vijf professioneel opgeleide 
trainers kunnen we iedereen, 
ervaren of onervaren, op een 
goede manier begeleiden bij het 
hardlopen. Dat is prettig, want met 
de juiste techniek loop je een stuk 
lichter en voorkom je blessures.
 
De wekelijkse trainingsavonden 
zijn op dinsdag- en 
donderdagavond van 20.00 tot 
± 21.15 uur. Van mei tot en met 
september lopen we in een 

schitterend natuurgebied: de 
Strubben Kniphorstbosch. Je kunt 
daar telkens een andere route 
lopen. Van oktober tot mei lopen 
we in en rond het dorp en kiezen 
we ook vaak voor het Drentse 
landschap. 

Tijdens de training wordt er 
gewerkt aan techniek, conditie, 
loophouding en natuurlijk 
stimuleren we elkaar ook door 
samen te trainen. Ook gezellig!
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Kom hardlopen bijKom hardlopen bij
de Hunzerunners de Hunzerunners 
Loopgroep in Loopgroep in 
Annen!Annen!



• Hardlopen is een  
laagdrempelige sport. 
Hardloopschoenen aan en gaan.

• Hardlopers hebben een betere 
conditie, minder kans op 
diabetes, kanker, depressie, 
hart- en vaatziekten en 
overgewicht.

• Hardlopen is heerlijk, als je 
er eenmaal aardigheid in hebt 
gekregen.

• Joggen is de vierde sport 
van Nederland: na fitness, 
zwemmen en wandelen.

• Iedere voet is anders, geen 
hardloper gelijk. Goede 
hardloopschoenen kiezen is 
belangrijk. Advies: ga naar een 
speciaalzaak en laat je goede 
hardloopschoenen aanmeten.

• Opbouwen is belangrijk. Een 

cursus helpt je daarbij.
• Werk volgens een schema, 

Bijvoorbeeld begin met 8 
keer 1 minuut hardlopen, met 
tussenpozen van 2 minuten 
waarin je stevig doorwandelt.

• Door te rennen val je af. Als je 
het hardlopen rustig opbouwt 
en op een snelheid loopt 
waarbij de hartslag optimaal 
is voor de vetverbranding. Je 
hoeft niet te sprinten. Langer 
lopen op een iets lager tempo, 
helpt om gewicht te verliezen.

• Hardlopen is een enorme boost 
voor je geestelijk welzijn. 
Tijdens het hardlopen komen 
gelukshormonen vrij in de 
hersenen. Je gaat je beter 
voelen!

10

Weetjes over hardlopenWeetjes over hardlopen



      Meer
   Bewegen
      voor
   Ouderen

      Meer
   Bewegen
      voor
   Ouderen

Onderdeel van Tintengroep

BEWEGEN IS GOED, DOET U MEE?
Sporten en bewegen geeft energie. Uw lichaam en hersenen actief gebruiken geeft een
voldaan gevoel. Sporten kan ook gezelligheid met zich mee brengen. Samen sporten heeft
niet alleen lichamelijke voordelen, maar u vergroot ook uw sociaal netwerk.
 
GYMNASTIEK
Impuls biedt gymnastieklessen voor senioren aan in Annen en Eexterveen. Iedereen kan
hieraan mee doen op zijn/haar eigen niveau. De lessen staan onder leiding van deskundige
docenten.
 
MEEDOEN
Annen: maandagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur in de sporthal in Annen. De eerste
bijeenkomst is op 5 september.
Eexterveen: woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in het Bewegingshuis. De eerste
bijeenkomst is op 7 september.
 
KOSTEN
Via de Sportpas kunt u in de maand september gratis mee doen. Besluit u om daarna te
blijven deelnemen dan betaalt u voor 33 lessen € 87,50.
 
MEER INFO
Grietje Paas, coördinator MBvO T. (06) 215 054 88,  g.paas@impulsaaenhunze.nl.

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.

11

Beginnerscursus op 10 donderdagavonden
van 1 september t/m 3 november 2022  

van 20.00 tot 21.00 uur.
Deelname is gratisgratis met de sportpas. Na afloop 

hopen we natuurlijk van harte dat je lid 
zult blijven van de Hunzerunners.

Fantastische aanbieding vanwege het Fantastische aanbieding vanwege het 
15-jarig bestaan van de Hunzerunners15-jarig bestaan van de Hunzerunners

Aanmelding via het aanmeldformulier op onze website  Aanmelding via het aanmeldformulier op onze website  
www.hunzerunners.net. Voor meer informatie: mail naar  

info@hunzerunners.net of bel 06 -31320532

Wil je met ons  Wil je met ons  
meedoen bij de  meedoen bij de  

Hunzerunners en Hunzerunners en 
werken aan je conditie werken aan je conditie 

en techniek?  en techniek?  
De keuze is aan jou!De keuze is aan jou!
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     Sportief
    wandelen
    in het bos

     Sportief
    wandelen
    in het bos

Onderdeel van Tintengroep

Sporten en bewegen helpt u om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt u een
goede conditie te behouden en u lichamelijk en mentaal fitter te voelen.
 
SPORTIEF WANDELEN
Impuls biedt u in zowel Annen als Eext de mogelijkheid om wekelijks met een groepje het
bos in te gaan voor een sportieve wandeling. Onder leiding van een deskundige docent doet
u tijdens de wandeling allerlei oefeningen. Doordat Sportief Wandelen zeer laagdrempelig
is, is het geschikt voor veel mensen, ongeacht de leeftijd.
 
KOSTEN
Via de sportpas kunt u in de maand september gratis mee doen. Besluit u om daarna te
blijven wandelen met de groep, dan betaalt u € 95,00 voor 36 lessen van ongeveer een uur.
 
MEEDOEN
In Eext/Gieten vanaf 5 en 6 september om 13.30 uur verzamelen op de 1e grote
parkeerplaats in het bos vanaf Eexterhalte. (2 groepen).
Annen: vanaf 8 september om 13.30 uur verzamelen aan het eind van de Schipborgerweg
(voor het viaduct). Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Meer INFO
Grietje Paas, coördinator Meer Bewegen voor Ouderen. T. (06) - 215 054 88
g.paas@impulsaaenhunze.nl.

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.
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g.paas@impulsaaenhunze.nl.

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.

Judo is een van oorsprong Japanse Judo is een van oorsprong Japanse 
vechtsport. Een sport die de vechtsport. Een sport die de 
laatste jaren is uitgegroeid tot laatste jaren is uitgegroeid tot 
een olympische sport die over de een olympische sport die over de 
gehele wereld erg populair is. Judo gehele wereld erg populair is. Judo 
zorgt voor een goede opbouw van zorgt voor een goede opbouw van 
de algehele motoriek. de algehele motoriek. 

Balans houden, snelheid 
ontwikkelen, leren vallen maar 
ook weten hoe je de ander 

met verschillende technieken 
kunt werpen zijn belangrijke 
onderdelen. 

Daarnaast is judo een sport waarbij 
discipline, respect, waarden 
en normen een belangrijke rol 
innemen. 

Men zegt dan ook wel eens dat 
Judo een manier van leven is.
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Kom nu judoën in AnnenKom nu judoën in Annen!!

“Een sport voor iedereen”“Een sport voor iedereen”
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In de maand september is iedereen welkom om gratis 
deel te nemen aan de judolessen. Nieuwe leden die 

zich in de maand september inschrijven betalen geen 
inschrijfgeld en ontvangen een nieuw judopak* 

 
*Hiervoor geldt een lidmaatschap van minimaal 6 maanden

Spectaculaire septemberactieSpectaculaire septemberactie

Judo 53Judo 53°° Noord Noord

Voor meer informatie kun je kijken op 
www.judo53gradennoord.nl. Voor vragen kun 
je mailen naar leden@judo53gradennoord.nl.

Judo 53° Noord is een jonge Judo 53° Noord is een jonge 
dynamische judoschool die in dynamische judoschool die in 
verschillende plaatsen in Noord verschillende plaatsen in Noord 
Nederland is gevestigd. Nederland is gevestigd. 

De judoschool verzorgt 
naast de judolessen ook vele 
activiteiten voor judoka’s van 
alle leeftijden. Zo vindt er elk 
jaar clubkampioenschap, judo-
examen en een judokamp plaats en 

kunnen de judoka’s meedoen aan 
verschillende wedstrijden. 

Judo 53° Noord in AnnenJudo 53° Noord in Annen
Al bijna 10 jaar worden er in 
Annen judolessen verzorgd. Op 
de woensdag wordt er in de 
Lambershal judoles gegeven. 
Deze les vindt aankomend seizoen 
plaats van 17.30 uur tot 18.15 uur.
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ANNO 1933 3 september3 september

SV Annen-clubdag
SV Annen-clubdag

10:00 tot 12:00 uur
10:00 tot 12:00 uur

13:00 tot 16:00 uur
13:00 tot 16:00 uur

17:00 tot 20:00 uur
17:00 tot 20:00 uur

Gym, free running & turnen
Gym, free running & turnen

Volleybal tot en met 18 jaar
Volleybal tot en met 18 jaar

Volleybal volwassenen
Volleybal volwassenen

Superleuke clinics en uitdagende trainingen in de

Superleuke clinics en uitdagende trainingen in de

sporthal en op het beweegplein. Kom ook langs,

sporthal en op het beweegplein. Kom ook langs,

doe mee en maak kennis met onze club!
doe mee en maak kennis met onze club!

De Volleybalbus komtDe Volleybalbus komt
ook en neemt een ook en neemt een 
hindernisbaan,  hindernisbaan,  
smashmeter en  smashmeter en  
springkussen mee!springkussen mee! 16



Gymnastiek waarbij plezier 
hoog in het vaandel staat. Dát 
is gymnastiek bij SV Annen. Op 
maandag en woensdag vinden onze 
lessen plaats. Voor jong en oud!

Mensen die bewegen voelen zich 
fitter en gelukkiger. En bewegen 
moet je leren. Gym is daar bij 
uitstek heel geschikt voor. Door de 
veelzijdigheid wordt de motoriek 
breed ontwikkeld en werk je aan 
lenigheid, balans, coördinatie en 
kracht.

Voor kinderen in groepen 1 
en 2 van de basisschool is er 
Kleutergym. De kinderen kunnen er 
het Nijntje Beweegdiploma halen.

Voor kinderen vanaf groep 3 
hebben we Free Running en turnen. 
Klimmen, springen en acrobatiek, 
of zwieren, zwaaien en draaien.

Voor volwassenen bieden we 
Keepfit aan. Met verschillende 
oefeningen wordt er gewerkt aan 
kracht en conditie.

GymnastiekGymnastiek

Doe in september gratis mee!
Doe in september gratis mee!

17 Meer info over SV Annen vind je op www.svannen.nl.  Meer info over SV Annen vind je op www.svannen.nl.  
Meedoen in september? Meld je dan even aan via Meedoen in september? Meld je dan even aan via 

secretariaatsvannen@gmail.com.secretariaatsvannen@gmail.com.



Op zoek naar een leuke teamsport? Op zoek naar een leuke teamsport? 
Dan is volleybal misschien iets Dan is volleybal misschien iets 
voor jou! Van promotieklasse voor jou! Van promotieklasse 
tot gewoon gezellig een balletje tot gewoon gezellig een balletje 
slaan: bij SV Annen zijn er genoeg slaan: bij SV Annen zijn er genoeg 
mogelijkheden voor iedereen! mogelijkheden voor iedereen! 

Voor de allerjongsten (vanaf 
groep 3) is er vanaf komend 
jaar Volleybalspeeltuin op de 
woensdagmiddag van 15:45 tot 
16:45 uur. Hier staat het plezier 
in bewegen centraal. De kinderen 
doen allerlei balspelletjes en 
oefening die goed zijn voor hun 
motorische ontwikkeling.

Voor de iets oudere kinderen is 
er minivolleybal, ook wel Cool 
Moves Volleybal. Volleybal is geen 
makkelijke sport en daarom leren 

de kinderen in de mini’s stap voor 
stap en op een speelse manier alle 
volleybaltechnieken. Een paar keer 
per jaar doen de kinderen mee aan 
een toernooi. 

Jongeren vanaf 12 jaar stromen 
door naar de jeugdteams. Je 
traint er op techniek, tactiek en 
samenspel. jeugdteams spelen 
wekelijks wedstrijden op zaterdag.

Vanaf je 18e speel je bij de 
senioren. Lekker trainen en 
wedstrijden spelen. En dat kan bij 
ons op verschillende niveaus. Van 
promotieklasse tot vierde klasse.
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VolleybalVolleybal



Welkom bij Tennisclub Annen: een Welkom bij Tennisclub Annen: een 
gezellige tennisvereniging van zo’n gezellige tennisvereniging van zo’n 
230 leden. 230 leden. 

Met de sportpas nodigen we je 
van harte uit om kennis te komen 
maken met de tennissport en de 
sfeer binnen de vereniging.
 
Het maakt daarbij niet uit of je ooit 
al eens hebt getennist of voor het 

eerst een racket aanraakt. 
Waarom een bezoekje aan de 
tennisclub echt de moeite waard is?

• De club is voor jong en oud. 
Voor elke doelgroep worden 
specifieke activiteiten 
aangeboden.

• Het is laagdrempelig.
• Je bent heerlijk buiten bezig.

Maak kennis met tennis Maak kennis met tennis 
bij Tennisclub Annenbij Tennisclub Annen

www.tc-annen.nlwww.tc-annen.nl19
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De volwassenen nodigen we gedurende de periode in 
september op twee woensdagen (14 september en 28 

september) uit om aan te sluiten bij de toss. 

De toss is een georganiseerde avond waar je ieder halfuur 
met en tegen iemand anders speelt. Het draait hier om de 

gezelligheid. Aanmelden is niet noodzakelijk. 

De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. 
Je kunt elk halfuur aansluiten en/of stoppen. Na afloop is 
er alle tijd om rustig na te zitten onder het genot van een 

drankje. 

Voor de jeugd kan contact worden opgenomen met onze 
trainer Maurits Post voor drie proeflessen 

(06-39338868). 

SportpasactieSportpasactie

Vragen? Neem dan contact op met Tom Verschoor: 
06- 137 091 15, of tom.verschoor@ziggo.nl



VV Annen is dé amateur VV Annen is dé amateur 
voetbalvereniging van het voetbalvereniging van het 
bruisende brinkdorp Annen, bruisende brinkdorp Annen, 
opgericht in 1945.opgericht in 1945.

De club heeft een sociale functie 
voor het dorp. Alle inwoners jong 
en oud krijgen de gelegenheid om 
binnen, maar ook zeker buiten de 
lijnen te genieten van de sport en 
de bijbehorende gezelligheid. Want 
wat verbroedert er nou meer dan 
samen juichen voor je favoriete 
club?

Momenteel telt VV Annen 450 
leden die bestaan uit junioren 
en senioren. VV Annen heeft een 
brede jeugdopleiding, waarin 

kinderen de kans krijgen om hun 
talenten te ontwikkelen.
Bij VV Annen hebben de senioren 
keuze tussen veld- en zaalvoetbal. 
Daarnaast is 7 tegen 7 ook nog een 
optie voor zowel de dames als de 
heren. 

Bij de jeugdafdeling zijn de 
jongens en meiden gemengd. 
Voorheen was er nog een 
meidenelftal, maar helaas waren er 
dit jaar te weinig meisjes om een 
meisjesteam te vormen. 

De leden hebben de mogelijkheid 
om 2 keer in de week s ’avonds te 
kunnen trainen en in het weekend 
de kunsten te laten zien tijdens de 
wedstrijden. 
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Voetballen doe je bij V.V. Annen
Voetballen doe je bij V.V. Annen

ContactinformatieContactinformatie
www.vvannen.nl ||  || jeugd@vvannen.nl ||  || beheer@vvannen.nl



Voetballen doe je bij V.V. Annen
Voetballen doe je bij V.V. Annen
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Train in september Train in september 
gratis mee bij  gratis mee bij  
V.V. Annen!V.V. Annen!

De wedstrijden vinden plaats op 
vrijdag (7x7), zaterdag (jeugd) 
en zondag (senioren). Bij de 
thuiswedstrijden van het 1e elftal 
worden de pupillen van de week in 
het zonnetje gezet.

De club is ontzettend betrokken, 
wil positiviteit uitstralen en 
saamhorigheid creëren. De 
vrijwilligers, het bestuur en de 
leden zetten zich in voor de club. 

Dit uit zich in verschillende 
activiteiten. Zoals het jaarlijkse 
jeugdvoetbaltoernooi. Teams 
van verschillende verenigingen 
melden zich aan en komen 
strijden voor de beker. Of het 
voetbalkamp welke elke zomer 
wordt georganiseerd voor de jeugd, 
slapen in legertenten op de VV 
en samen met je leeftijdsgenoten 
fanatiek deelnemen aan 
verschillende activiteiten. Ook 
de Zuidlaarderbollen actie wordt 
elk jaar georganiseerd, de jeugd 

verkoopt de bollen in Annen en 
omgeving en gaan met z’n allen op 
pad om zoveel mogelijk bollen te 
verkopen. 

De activiteiten hierboven zijn 
voor leden van de club, maar 
ook voor vrijwilligers, sponsors 
en supporters organiseert VV 
Annen voldoende activiteiten. 
Er zijn regelmatig feesten en 
partijen op de VV,  maar ook 
gaan de voetjes jaarlijks van 
de vloer tijdens een feest bij 
een van onze hoofdsponsoren 
d’Anner Oele. Daarnaast zijn 
er ook teamafsluitingen, 
kampioensfeesten en 
bijeenkomsten voor vrijwilligers.

Ben jij enthousiast geworden? 
Je kunt in september gratis 
meetrainen! Mail je naam en 
leeftijd naar jeugd@vvannen.nl  
en meld je aan voor de Sportpas 
van VV Annen.



SPORTSPORT
MAANDMAAND

SEPTEMBERSEPTEMBER


