
 

 
 

 

 
Jaarverslag 2020 

 
Algemeen 
De Historische Vereniging Annen is opgericht op 11 november 2005 en heeft als doel het bevorderen 
van kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Annen. De vereniging tracht dit doel onder 
meer te bereiken door het stimuleren van studies en/of onderzoeken op sociaal, cultureel en historisch 
gebied, het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, landschap en 
monumenten en het organiseren van bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en om het historisch 
besef te bevorderen.  
Vier keer per jaar wordt het historisch tijdschrift “Toen” uitgegeven. 
 
 

Organisatie 
Normaal komt het dagelijks bestuur zo’n 10 keer per jaar bij elkaar en wordt er samen met de 
kerngroepen 4 keer per jaar vergaderd. Door de coronamaatregelen is dit in 2020 allemaal iets anders 
verlopen.  
De jaarvergadering 2019 vond plaats op 3 maart 2020.Tijdens deze vergadering namen Mariët 
Bloemhof en Winny Feenstra afscheid.  
An Bierman had aangegeven geen voorzitter meer te willen zijn. Zij wordt opgevolgd door Geert 
Anninga. An Bierman wordt algemeen bestuurslid. Verder is het bestuur versterkt met Henk Klinkers, 
ook in de functie van algemeen bestuurslid.   
 

 
Activiteiten 2020 (in willekeurige volgorde). 
 
Kwis Huus van de Taol 
Namens de Hivan hebben Albert en Truus Rademaker, Arjan de Jonge, Roelof Eleveld en Kiki 

Anninga deelgenomen aan de Kwis van het Huus van de Taol. Het was een zeer geslaagde avond.  

We zijn 3e geworden.  

Annen was goed vertegenwoordigd, want ook Advendo en Ons Dorpshuis hebben deelgenomen.  

De Hivan heeft een aantal mensen “uitgeleend” aan deze teams.  

 

Plaatsen Markesteen 
In samenwerking met de historische vereniging Anloo is op 15 februari 2020 de Markesteen op de 
grens Anloo-Annen in het Strubben-Kniphorstbos geplaatst. De boermarken van Annen en Anloo 
hebben hun medewerking verleend.  
Het verzamelpunt was in de buurt van het Hunebed en van daaruit zijn we gezamenlijk gelopen naar 
de plek van de plaatsing van de steen. Henk Muller van de historische vereniging Anloo heeft nog het 
één en ander verteld. Wij hebben gezorgd voor een hapje en een drankje. 
 

Ellentshuis 
Ook in 2020 is er verder gezocht naar sporen van het Ellentshuis. 
Er zijn boringen gedaan en de locatie is gevonden.  
 

75 jaar vrijheid 
Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid is er een speciale “Toen” huis-aan-huis verspreid.  



Deze “Toen” stond geheel in het teken van 75 jaar Vrijheid Aa en Hunze.  
Een oproep om artikelen, verhalen en foto’s bij de redactie te melden heeft zoveel opgeleverd dat er 
een extra dik nummer gemaakt kon worden.  
Mede namens een subsidie van de gemeente is het mogelijk deze “Toen” huis-aan-huis te 
verspreiden. 
Ook zijn Roelof Eleveld en Geert Dekker  geïnterviewd door Radio Aa en Hunze.  
 

Lezingen 
Na de jaarvergadering, op 3 maart 2020, verzorgde de heer Frans Meek van het Klompenmuseum de 
lezing: “Lopen op hout”.  
 

Werkgroep Communicatie 
In 2020 is de werkgroep communicatie  gestart.  
Juul Verkaaik, Arjan de Jonge en Kiki Anninga zijn de leden van de werkgroep. 
Er is een FaceBookpagina aangemaakt.   
Juul plaatst hier regelmatig foto’s op.  
Aan het aantal likes is te zien dat er veel belangstelling is.   
 

Presentatie bij Commissie Dorpsbelangen.  
De CD heeft alle verenigingen in Annen de kans gegeven zich te presenteren.  
Juul Verkaaik en Klaas Behling hebben dit op zich genomen en hebben een leuke presentatie 
gegeven.  
 

Corona. 
En toen kwam Corona.  
Hierdoor vervielen Kleintje Annermarkt, de lezing die gepland stond in het najaar, het Roelof Schuiling 
Congres. Ook de 2-wekelijkse koffieochtenden in samenwerking met Impuls kwamen te vervallen.  
Net als het gezamenlijk overleg van de historische verenigingen binnen de gemeente Aa en Hunze.  
 

Eindejaarsattentie. 
Aan het eind van het jaar hebben alle vrijwilligers een kleine attentie ontvangen.  
 
 
 
Annen, 5 februari 2021.  
 

 

 


