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Voorwoord 
 
 
De Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen kan wederom met tevredenheid terugkijken 
op een succesvol 2012. De Commissie heeft maandelijks overleg gevoerd. In februari heeft 
de jaarvergadering plaatsgevonden. De subcommissies vergaderen afzonderlijk en 
rapporteren in de reguliere Commissie vergadering. Deze overleggen hebben geresulteerd 
in onderstaande activiteiten. 
 
Op 10 maart hebben wij gezamenlijk met inwoners uit Annen, een jeugdelftal van VV Annen 
en de brandweer ons dorp verlicht van 400 kg afval tijdens de landelijke schoonmaakdag. In 
april is een verkeersregelaarscursus voor alle vrijwilligers in Annen gehouden. Bij de 
heropening van het zwembad de Borghoorns in mei heeft de Commissie toegezegd te 
zorgen voor voldoende financiële middelen ten behoeve van de realisatie van een 
waterglijbaan. In juli is het ‘Teunbankje’ geplaatst nabij de hoek Wepel/Wenakkers. De 
commissie heeft schriftelijk bij de gemeente haar zorg uitgesproken over het voortbestaan 
van de bibliotheek in Annen. De oproep vanuit onze Commissie voor vrijwilligers voor het 
opzetten van een AED netwerk in Annen was succesvol. De vrijwilligers zijn druk doende 
het geheel vorm te geven. 
 
In het eerste weekend van april werd de revue ‘Het komt zoals het komt’ opgevoerd in de 
Sporthal door vele enthousiaste talenten en vrijwilligers, voornamelijk uit ons eigen dorp.  
 
In de Hemelvaartweek werd de 41e editie van de Sport- en Spelweek georganiseerd en 
heeft weer vele inwoners getrokken om mee te doen, mee te helpen en/of te supporteren.  
In het eerste weekend van september werd het Brinkfestijn weer georganiseerd. Met name 
de daverende modeshow en het gevarieerde zondagprogramma zorgden voor veel 
belangstelling. De kerstfair in Dickens stijl werd dit jaar al op 8 december, maar wel met 
sneeuw, zeer sfeervol en gezellig gehouden.  
 
De site www.annen-info.nl wordt goed bezocht. Het Oeleneis werd tegen een kleine 
vergoeding in 2012 bezorgd door groep 8 van de basisschool De Eshoek. Het ophalen van 
het oud papier alsmede het Beheer en Verhuur van materialen is wederom succesvol 
verlopen.  
 
In 2012 is de Ruimtelijke Visie Annen vastgesteld. De voortgang wordt in januari 2013 
doorgenomen met de gemeente. Kern- en Buurtgericht is in 2012 opgepakt met thema 
avonden die allen bezocht zijn door de Commissie. 
 
Resteert mij alle leden van de Commissie te bedanken voor jullie enthousiaste en 
belangeloze inzet in 2012. Het is geweldig om samen met jullie activiteiten te organiseren! 
 
Ineke Wijnholds, Voorzitter 

http://www.annen-info.nl/
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HOOFDSTUK 

1 Inleiding 

Voor u ligt het 32e jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen. 
In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2012 een beeld 
geschetst van de activiteiten die door de commissie in het jaar 2012 zijn vormgegeven. 
Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2011 gehouden op 9 
februari 2011. 
  

“De stichting Commissie Dorpsbelangen Annen stelt zich tot doel om de leefbaarheid van 
het dorp Annen te bevorderen. Daarnaast fungeert de Commissie als klankbordgroep naar 
de gemeente. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van 
vergaderingen en organiseren van evenementen, alsmede door het bevorderen van goede 
contacten met de bewoners onderling, de verschillende verenigingen en organisaties en 
anderen“ 

 
 
 
 

  

Doelstelling  
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HOOFDSTUK 

2 Bestuur 

2.1 BESTUURSLIJST 

Per 31-12-2012 waren de volgende personen lid van het bestuur: 
 
1 Ineke Wijnholds (voorzitter) 

= Dagelijks bestuur 
2 Rabbe Vedder (secretaris) 
3 Roelof Kammer (penningmeester) 
4 Ype Tol (vice voorzitter) 
5 Jacob Okken 12 Albert Mulder 
6 Gerrit Bazuin 13 Anneke Greving 
7 Betsy Wijnholds 14 Gerard Schoenmaker 
8 Roland Kregel 15 Gineke de Jonge 
9 Jos Hofsteenge 16 Annemiek Visser 
10 Abel Reitsema 17 André Niewijk 
11 Martin Kamping   
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2.2 BESTUURSWISSELINGEN 

Vanwege het vertrek van Gerda Dijkema heeft Gineke de Jonge in maart haar plek 
ingenomen. In augustus hebben we Roland Kregel mogen verwelkomen omdat Henk 
Buutkamp de club na 10 trouwe dienstjaren heeft verlaten. En tot slot van het jaar hebben 
we Jacob Okken in november in ons midden gekregen vanwege het vertrek van Hendrik 
Stadman. 
 

2.3 SUBCOMMISSIES 

Binnen het gehele bestuur zijn diverse subcommissies werkzaam die voor verschillende 
activiteiten verantwoordelijk zijn en die organiseren. In 2012 waren de volgende leden in de 
diverse subcommissies opgenomen: 
 

Vaste commissies  Leden 
Sport- en Spelweek Betsy Wijnholds (vz), Abel Reitsema, Gineke de Jonge,  

Jos Hofsteenge, Anneke Greving, Ineke Wijnholds  

  
Brinkfestijn Gerard Schoenmaker (vz), Martin Kamping, Albert Mulder, 

Anneke Greving 

  
Oud papier Roelof Kammer en Betsy Wijnholds 

  
Beheer/Verhuur 
materialen 

Gerrit Bazuin, Andre Niewijk, Albert Mulder, Hendrik Stadman 

  
PR Henk Buutkamp, Andre Niewijk, Annemiek Visser, Roelof 

Kammer 
  
Kerstfair Ype Tol (vz), Betsy Wijnholds, Gineke de Jonge,  

Anneke Greving 
Tijdelijke commissie  
Revue 2012 Rabbe Vedder (vz), Anneke Greving, Abel Reitsema,  

Gerard Schoenmaker 
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HOOFDSTUK 

3 Algemeen verslag 

3.1 BIJEENKOMSTEN 

De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2012 12 keer vergaderd. Dit vond telkens plaats op 
de 2e woensdag van elke maand m.u.v. de maand juli. Op 8 februari heeft de 
jaarvergadering plaatsgevonden. 
 

  
 
Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag 31 
maart. Onze nieuwkomers Jos en Ype hadden een leuke avond georganiseerd bij ‘d Anner 
Oele. De avond stond in het teken van competitief quizzen, testen en spellen spelen onder 
leiding van Roland Kregel (toen nog geen CD-lid). Ook werd formeel afscheid genomen van 
Ron Kesselmans, Gerda Dijkema en John Dijkema. 
 
In het weekend van 5, 6 en 7 oktober zijn we met een groot aantal CD-leden naar de 
omgeving van Mander/Tubbergen geweest waar we leuke uitstapjes hebben gedaan. 
 
Opgemerkt wordt dat voor onze eigen bijeenkomsten een kleine bijdrage vanuit de kas komt 
en verder de kosten voor eigen rekening zijn. 
 

3.2 BESPROKEN ONDERWERPEN 

Buiten de zaken die in de verschillende subcommissies zijn besproken (zie hoofdstuk 4), 
kwamen tijdens de vergaderingen dit jaar onder meer de volgende onderwerpen aan de 
orde: 
  

Vergaderlocatie  
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Januari 
 Wij besluiten ook mee te gaan in de social media hype en zijn sindsdien ook op Twitter 

te vinden. 
 
Februari 

 We krijgen het bestuur van Ons Dorpshuis op kennismakingsbezoek. De avond wordt 
wederzijds als zeer waardevol beschouwd. 

 Openbare jaarvergadering (zie bijlage 1). 
 
Maart 

 Er worden 2 nieuwe tenten aangeschaft. 
 Op 10 maart hebben we mee gedaan met de gemeentelijke opschoondag. Vanuit het 

dorp hebben mensen meegeholpen om Annen weer een beetje schoner te maken.  
 

 
 Met de gebruikersgroep (Vrienden van Oranje, Anno, Harleydag, MC Annen, 

Vocaalfestival, brinkmarkten, CD en de Brinkruiters) wordt met de gemeente afspraken 
gemaakt hoe de brink dit jaar wordt aangepakt. Besloten wordt nieuwe paaltjes rondom 
de brink te plaatsen evenals regulering van de toegang en verharding van de 2 
toegangspaden. 

 Er mag nu ook in de muziekkoepel getrouwd worden. De eerste aanvraag daarvoor is 
een feit! In dat kader hebben we een gebruiksovereenkomst opgesteld.   

 
April 

 Op 5, 6 en 7 april vond de uitvoering van de revue plaats (zie paragraaf 4.8). 
 Op 11 april is door politieagent Kees Kerssies, op initiatief van de Commissie 

Dorpsbelangen, wederom een cursus verkeersregelaar georganiseerd voor veel 
organisaties in het dorp. Welgeteld 92 personen kwamen hier op af! 

 Het dagelijks bestuur is op bezoek geweest bij het bestuur van de Vrienden van Oranje 
vanwege vele bestuurswisselingen die daar hebben plaatsgevonden. Werd beschouwd 
als een soort van hernieuwde kennismaking. Wederzijdse ervaringen zijn uitgewisseld. 

 
Mei 

 In de hemelvaartsweek vond de 41e sport- en spelweek plaats (zie paragraaf 4.1). 
 Na een oproep blijkt veel animo te zijn voor deelname aan een AED-netwerk in Annen. 

Besloten wordt hier een werkgroep van samen te stellen met enkele ‘kartrekkers’. 
 We zijn aanwezig geweest bij de startbijeenkomst van de gemeente in het kader van 

toekomstgericht voorzieningenbeleid. 
 We hebben nieuwe kleding aangekocht omdat van de ‘oude kleding’ de logo’s los 

lieten. 
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 Tijdens de sport- en spelweek werd een nieuw 3-jarig sponsorcontract met de 
Rabobank getekend. 

  
 Als cadeau voor de opening van het nieuw gerevitaliseerde zwembad hebben we 

aangeboden zorg te dragen voor de aanschaf van een glijbaan. Samen met het dorp 
en andere financiers zullen we de financiën bij elkaar proberen te krijgen. 

 We hebben tijdens een raadsvergadering het gemeentebestuur een taart aangeboden 
als dank voor de gedane investering in het mooie zwembad waar het dorp weer vele 
jaren plezier aan zal beleven. 

 Op 29 mei hebben we weer met 1 team meegedaan aan het volleybaltoernooi van  
SV Annen waarbij we vierde zijn geworden (van de 5). 

 
Juni 

 Naar aanleiding van de wens van de heer T. Marissen tijdens de afgelopen 
jaarvergadering is in juni een bankje geplaatst op de hoek Wenakkers en Wepel, 
evenals een prullenbak. De materialen zijn door de gemeente belangeloos beschikbaar 
gesteld. Als dank is het bankje op ludieke wijze vernoemd. 

 
 Van de gemeente vernemen wij dat zij het door ons in gebruik hebbende 

opslaggebouwtje “De beuk” aan de Spijkerboorsdijk hebben aangekocht. Er wordt 
formeel een huurovereenkomst getekend waardoor wij in lengte van jaren het 
gebouwtje kosteloos mogen blijven gebruiken. Alleen de onderhoudskosten dienen wij 
te dragen. 

 Op verzoek van het bestuur van de bibliotheek van gedachten gewisseld over 
alternatieve mogelijkheden t.a.v. gebruik bibliotheekgebouw. Ook een brief gestuurd 
naar het gemeentebestuur omtrent onze zorgen over het instandhouden van de 
bibliotheek in Annen. 
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Juli 
 We zijn ter wederzijdse kennismaking aanwezig geweest op de vergadering van de 

gezamenlijke ondernemersvereniging Anno. Ook werd hier de kerstfair besproken. 
 Gesprek met wethouder Jur Wiersum en bestuur Ons Dorpshuis gehad over enerzijds 

het toekomstgericht voorzieningenbeleid en anderzijds Kern- en buurtgericht werken. 
 Er worden door de gemeente, met een klein beetje hulp van de brinkgebruikersgroep, 

nieuwe palen rondom de brink geplaatst incl. 2 toegangspoorten. 
 
September 

 Er werden 50 stuks dranghekken aangeschaft voor algemeen gebruik, die tegen een 
geringe prijs verhuurd gaan worden. 

 Het is duidelijk dat het geld voor de glijbaan in het zwembad nagenoeg bijeen is 
gebracht dankzij de inwoners zelf, de school, enkele sponsoren (worden in 2013 
bekend gemaakt) en de CD. Daarom is bij de sluiting van het zwembadseizoen 2012 
het ontwerp gepresenteerd en wordt beloofd dat de glijbaan bij de opening van het 
seizoen 2013 in gebruik zal worden genomen. 

 
Oktober 

 Het AED-netwerk heeft steeds meer vorm gekregen en inmiddels zijn een aantal 
werkgroepjes druk bezig e.e.a. op poten te zetten. Dit wordt volledig door inwoners van 
Annen bemand. De CD faciliteert slechts. Ook is het project aangemeld bij ‘Kern met 
pit’.  
 

November 
 Wij zijn gastheer voor het Dorpenoverleg in het dorpshuis. Daarin hebben wij aan de 

overige dorpsbelangeninstanties in de gemeente onze organisatie en activiteiten 
mogen toelichten. 

 Wij hebben zitting genomen in de werkgroep 200 jaar schoolgebouw in Annen in 2016. 
 Wij zijn aanwezig geweest bij een toelichting door de gemeente op de 

reconstructieplannen voor het winkelcentrum. Het plan en zal waarschijnlijk medio 2013 
vorm gegeven worden. De buurt dient hierin wel gekend te worden! 

 
December 

 We besluiten in 2013 mee te gaan doen met NL DOET, op 16 maart 2013. 
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4 Verslag 

subcommissies 

4.1 SPORT- EN SPELWEEK 

De doelstelling van de Sport- en Spelweek is om de 
saamhorigheid en de persoonlijke contacten tussen de 
bestaande en nieuwe inwoners van Annen te bevorderen. Het feit dat jaarlijks meer dan 
1.000 inwoners actief meedoen, terwijl een groot deel van de rest van ons dorp fanatiek 
toeschouwer is, geeft aan dat wij ruimschoots aan deze doelstelling voldoen; OOK DIT 
JAAR WEER! 
 
Annen beleefde dit jaar voor de 41e keer de inmiddels wereldberoemde Sport- en Spelweek. 
Deze editie werd zoals gewoonlijk weer in de hemelvaartsweek gehouden, dit jaar was dat 
van 14 mei t/m 19 mei! 
 
Voorafgaand aan de S&S week hebben de S&S-commissie samen met de ploegleiders en 
assistenten 2 keer vergaderd om alle ins en outs met elkaar te bespreken. De samenstelling 
van de ploegen met hun ploegleiders en assistenten kende het afgelopen jaar ook een 
aantal wijzigingen, waarbij de wijzigingen onderstreept zijn: 
 Kuipers  : Henk Kuipers, Lisanne Buutkamp en Ramon Daniels  
 Greving  : Tim Greving, Karin Tiggelaar en Jenny Jager 
 Arends  : Jeanet Arends, Tieme Santes en Dennis Roossien 
 Wijnbergen  : Bas Wijnbergen, Dianne Scheper en Niels Honebecke 
 De Jong  : Sjoerd de Jong, Rick Pauwels en Sabrina Devigus 
 Veltink  : Jan Veltink, Michiel Bijmolen en Irma Pladdet 
 
Vanaf het moment dat de week van start ging heeft iedereen ervoor gezorgd dat alles 
gladjes verliep. Iedereen heeft datgene laten zien waarin Annen groot is en waardoor het al 
in lengte van jaren mogelijk is om een dergelijk spektakel te organiseren. Als laatste mogen 
we zeker niet vergeten dat de week niet alleen mogelijk wordt gemaakt door een tomeloze 
inzet van alle Anneroelen, maar dat dit ook zeker mede mogelijk wordt gemaakt door alle 
sponsoren/ondersteuners, waarvoor nogmaals hartelijke dank!  
 
Het gele programmaboekje wat sinds enkele jaren is ingevoerd, blijkt een succes te zijn. 
Ook dit jaar konden wij weer rekenen op alle trouwe sponsoren/ondersteuners van 
voorgaande jaren en een tiental nieuwe sponsoren/ondersteuners. Het programmaboekje 
met bedrijfsvermeldingen werd dit jaar in kleur gedrukt. Ook kon er gekozen worden voor 
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een bedrijfsvlag aan één van de vlaggenmasten op de Brink en in het zwembad alsmede 
een reclamebord aan de kant van de diverse sportonderdelen. Verder werden de 
bedrijfsnamen vermeld op de site www.annen-info.nl (tabje bedrijvengids) en op de 
sponsorpagina van de website van Sport- en Spelweek.  
 
Dit jaar werden de spelonderdelen wederom in en op de diverse (horeca) accommodaties in 
Annen afgewerkt. In het programma waren ten opzichte van 2011 geen wijzigingen 
aangebracht. De maandag begon om iets voor zessen met een voorstelling van de 
sportvereniging gevolgd door een leuke voorstelling van AHA. Daarna werd de 41e Sport- 
en Spelweek officieel geopend door onze voorzitter Ineke Wijnholds waarna alle 
ploegleiders en assistenten en de S&S commissie aan het publiek werden voorgesteld.  
 

 
 
Ondertussen was het biljarten al gestart en dit werd gevolgd door het volleybal en dammen.  
 
Op de dinsdag werden de onderdelen koersbal, badminton, pokeren en handbal afgewerkt.  
 
Op de woensdag vond om 12.00 uur de minizeskamp op de Brink plaats in plaats van in het 
zwembad. Dit was een gevolg van de renovatie van het zwembad. Onder warme en zonnige 
weersomstandigheden werd de mini zeskamp afgewerkt. Dit jaar ging de beker naar ploeg 
Veltink. 
 

 

http://www.annen-info.nl/
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Om 13.00 uur en 13.30 uur werd met respectievelijk de onderdelen klaverjassen > 55 jaar 
en sjoelen begonnen. Bij het sjoelen in het Holthuis waren de Anner Zangoelen aanwezig 
waar zij voor een vrolijke noot zorgden. 
’s Avonds vond zoals gebruikelijk de playbackshow plaats in de sporthal. In totaal werden 
van 18.30 tot ca. 23.30 uur 24 optredens uitgevoerd met daar tussendoor de winnaars 
nogmaals op het podium. Deze avond was weer een ongekend succes. 

 
Op de donderdag vond ’s morgens al vroeg tennis plaats gevolgd door de dorpsomloop, 
eindspel en de brinkloop. Ook dit jaar reisden de ploegen met hun deelnemers en 
supporters onder begeleiding van hun eigen verkeersregelaars door het dorp. Zonnige 
weersomstandigheden maakte van het dorpsomloop weer een zeer geslaagde middag, 
zonder noemenswaardige blessures. De middag werd op de Brink afgesloten met het 
eindspel en de Brinkloop. ’s Avonds vond darten en klaverjassen < 55 jaar plaats. 

 
Vrijdags vond het vissen plaats met gelijktijdig een ontbijt voor de ploegleiders en de S&S-
commissie in de kantine van de manege. De ochtend werd vervolgd op het streetveld bij de 
sporthal met streetvoetbal en jeu des boules op de banen achter de bibliotheek. 
 
’s Middags vond het voetbal plaats. De voetbalbeker werd gewonnen door Ploeg 
Wijnbergen. ’s Avonds kon er weer gefietst worden. Deze fietstocht wordt elk jaar 
georganiseerd door ‘de Vrouwen van Nu’. Er werd gereden in twee routes. Het was weer 
een geslaagde avond. 
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Zaterdag stond weer in het teken van cinqualon, zwemmen en de afsluitende zeskamp. De 
sterkste ploeg van de zeskamp was ploeg De Jong. En de uiteindelijke winnaar van de 41e 
Sport en Spelweek is geworden ploeg Veltink.  
 
De S&S-commissie bestond dit jaar uit: Betsy Wijnholds, Abel Reitsema, Jos Hofsteenge, 
Anneke Greving, Gineke de Jong en Ineke Wijnholds. De schrijvende pers bestond dit jaar 
uit Gea Hamstra en Janny Kremer, die de bulletins ook dit jaar weer volgeschreven het dorp 
in lieten slingeren. De digipers werd verzorgd door Jan Berends en Henriet Bulthuis. De 
hoofdscheidsrechter bij de afsluitende zeskamp lag in handen van oud CD gediende Roelof 
Speelman. Het bulletin werd evenals voorgaande jaren weer perfect gedrukt door de OBS 
De Eshoek en verspreid door diverse wijkbewoners. 
 
De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen: 
Mini-zeskamp trofee………………………………………………………… Ploeg Veltink 
Middenstandstroffee (voetbal)…………………………………………….. Ploeg Wijnbergen 
Commissie Dorpsbelangen beker (zeskamp)…………….……………… Ploeg De Jong 
Burgemeester Lambersbeker……………………………………………… Ploeg Veltink 
 
De eindstand van de 41e Sport- en Spelweek Annen luidde als volgt: 
 
Plek  Ploeg  Punten  

1 Veltink 170,0 
2 Greving 151,5 
3 Kuipers 150,0 
4 Wijnbergen 134,0 
5 De Jong 128,5 

6 (rode lantaarn) Arends 127,5 

 
De 42e editie van de ANNER Sport- en Spelweek staat gepland in de week van 6 t/m 11 
mei 2013. 
 

4.2 BRINKFESTIJN 

In het eerste weekend van september werd voor de derde 
keer het Brinkfestijn georganiseerd.  
Op vrijdagavond 31 augustus zat de feesttent op de Brink bomvol modeliefhebbers. Het 
thema dit jaar was: “Zo vader, zo zoon en zo moeder, zo dochter”. Er werd mode geshowd 
voor en door jong en oud. Van winterjas tot string en van sexy jurkje tot sportkleding. De 
modeshow kwam tot stand met medewerking van bedrijven uit Annen en het buurdorp 
Zuidlaren: Cheapy Jeans & casuals, Kapsalon Piening, Il Sogno Hairstyling, Ruchti 
schoenmode en sportshop, Kuipers mode, Infinity Womenswear, Indigo Bodywear en Ina 
Damming instituut voor huidverzorging. De aankleding van de catwalk werd gedaan door 
Tuinwinkel Klinkers. De modellen, bijna allemaal uit Annen, oogstten veel applaus. 
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Zaterdag 1 september was overdag het volleyballen. Het was erg gezellig en de 
deelnemende teams zorgden voor sportieve en spannende wedstrijden. 
Om 14.00 uur begon "schijt je rijk". Maria Nicolai uit Eext had het juiste stukje Brink 
uitgekozen en won de prijs van 450 euro. De opbrengst van de kaartverkoop ging naar de 
Vrouwen van Nu t.b.v. het 80 jarig bestaan van hun vereniging, zij konden meer dan 1000 
euro bijboeken bij hun verenigingskas. 
’s Avonds was het erg gezellig bij het “Goed fout of ’n beetje stout" feest, georganiseerd 
door Klinkhamer catering. De muziek werd verzorgd door Kim Stolker & Band. Zo’n 80% van 
de feestvierders was prachtig uitgedost in goed foute en stoute kleding naar het feest 
gekomen. Als verrassingsact kwam “Paul de Leeuw” nog langs met zijn typetje “Annie de 
Rooij”. De zaal ging hierbij volledig uit z’n dak. De sfeer was geweldig. 
 

 
 
Zondag 2 september waren er oldtimer vrachtwagens te bewonderen op de Brink.  
Nederlands kampioen Carving Sander Boom maakte met zijn motorzaag de prachtigste 
kunstwerken van hout. Veel mensen hebben genoten van dit spektakel.  
Schaapherders Reinier van Klinken en Jacoba Drost gaven enkele schitterende 
demonstraties schapen drijven. Erg knap om te zien hoe zij samen met de hond de schapen 
onder controle wisten te houden. 
 

4.3 KERSTFAIR 

Voor de derde keer is de kerstfair in Dickensstijl 
georganiseerd rondom het streetveld voor de 
sporthal in Annen. Dit jaar is, in overleg met de ondernemersvereniging Anno, gekozen om 
de kerstfair in het eerste weekend na Sinterklaas te houden (8 december). De standhouders 
hebben dan nog niet de drukte van de kerst en ook is de verwachting dat de verkoop van 
kerstartikelen beter zal zijn. 

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=1430
http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=985
http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=1018
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Ondernemers en verenigingen in Annen hebben voorafgaand aan de kerstfair een mail 
gehad waarin ze gevraagd zijn of ze dit jaar een stand op de kerstfair wilden. Daarbij 
konden de deelnemers ook aangeven welke producten ze willen verkopen. Om de kerstfair 
aantrekkelijk te houden voor deelnemers en bezoekers proberen we in iedere stand unieke 
producten te verkopen. Na de aanmeldingen zijn er een tweetal vergaderingen geweest met 
de deelnemers om alles goed af te stemmen. Doordat het Sportcafé dit weekend gesloten 
was zijn we uitgeweken naar de kantine van de vv Annen. Hier konden alle deelnemers zich 
onder warme omstandigheden verkleden en tevens kon een ieder gebruik maken van de 
sanitaire voorzieningen.   
 

 
 
Een kerstfair in Dickensstijl vraagt om veel kleding uit de 19e eeuw. Aangezien er dit jaar 
weer meer deelnemers en artiesten waren moest er volop worden genaaid. Tijdens twee 
avonden hebben een aantal vrijwilligers (o.a. de Vrouwen van Nu) hard gewerkt om de 
kostuums weer prachtig in stijl te maken. De stille kracht achter al deze prachtige kostuums 
is Anneke Greving. Avonden zet zij zich in om iedereen te voorzien van prachtige kleren. Is 
iets niet aanwezig dan maakt zij het. Dit wordt door haar als vanzelfsprekend beschouwd 
maar zij verdient volgens de kerstfaircommissie zeker een heel groot compliment en een 
vermelding in dit jaarverslag.  
 
Om 16.00 startte de kerstfair en het was direct gezellig druk. Het weer maakte het plaatje 
extra mooi. De temperatuur was iets onder nul en de omgeving was prachtig wit van de 
sneeuw. Gedurende de fair waren er optredens van AHA (poppenkast en dans), the 
Eastermoorsingers en Drenthina. Daarnaast heeft Esther Koning een paar prachtige live 
liederen gezongen waaronder het “Ave Maria”, deels begeleidt door het gitaarspel van 
Cynthia Weiss. Esther stond te zingen tussen de schapen en ezel op het streetveld. Voor 
het eerst was er een gezelligheidsplein gecreëerd. Hier kon men de gekochte 
versnaperingen nuttigen bij de muziek en vuurkorven.    
 
Om in de kerstgedachte te blijven heeft de commissie dorpsbelangen weer een verloting 
gehouden voor een goed doel. Dit jaar is de opbrengst naar het AED project Hartveilig 
Annen gegaan. 
 
Om 20.00 uur was de kerstfair afgelopen. Zowel de deelnemers als de bezoekers waren 
zeer tevreden. We kunnen dan ook terugkijken op een prachtig evenement. Zoals 
gebruikelijk zullen we een evaluatie houden met alle betrokkenen om ook komend jaar weer 
een geslaagde kerstfair te organiseren. 
  

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=1892
http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=1891
http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/image?format=raw&type=orig&id=1917
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Rest ons een ieder te bedanken voor hun inzet. Mede dankzij de ondersteuning van Wim 
Boelens (elektra), Schaapherders Reinier van Klinken en Jacoba Drost (schapen), familie 
Boersma (ezel), John Dijkema (Zweedse vuurkorven) en alle deelnemers en artiesten is de 
kerstfair weer een prachtig evenement geworden.    
 

4.4 BEHEER EN VERHUUR 

De beheer en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie, beamer, 
lichtkrant, aanhangwagens, kuipsteekspel, MSU (mobiele sanitaire unit), diverse spellen en 
materialen, tafels en stoelen) te beheren en (beperkt) te verhuren. Dit verhuren gebeurt met 
name buiten Annen. De (professionele) geluidsinstallatie wordt niet verhuurd, maar wel 
uitgeleend aan (muziek-, sport-, etc.) verenigingen en evenementen binnen Annen. 
 
De diverse materialen liggen grotendeels in “De beuk” 
opgeslagen (opslagschuur aan de Spijkerboorsdijk, ) 
en deels in de container die bij Roelof Kammer op het erf 
aan de Wolden staat. In deze container zijn vlaggenmasten, 
vijf marktkramen, ongeveer 80 stoelen en een aantal 
planken, waarvan men ook zitplaatsen kan maken, 
opgeslagen.  
 
In 2012 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van de 
diverse materialen van Dorpsbelangen. Denk daarbij aan de spelmaterialen die voor diverse 
activiteiten zijn ingezet, zoals natuurlijk de Sport- en Spelweek.  
De muziekinstallatie is diverse keren gebruikt bij evenementen (zoals: wandel- en zwem-4-
daagse, Sinterklaas, Oranjefeest, Harleydag, Sport- en Spelweek, Brinkfestijn en Kerstfair) 
en door verenigingen (zoals: Voetbal, AHA, Drenthina en de Brinkruiters).  
 
De kuipsteek is dit jaar niet gebruikt. 
 
De MSU (mobiele sanitaire unit) is in 2012 elf keer 
verhuurd aan verenigingen, diverse keren commercieel, 
twee keer voor eigen evenementen en twee keer 
gesponsorde evenementen.  
 
In september hebben we 50 dranghekken met twee 
bunkers aangeschaft. Een bunker is een stelling met 25 
dranghekken, welke in één keer met een heftruck kan worden verplaatst. De dranghekken 
worden voor verschillende eigen evenementen gebruikt. Binnen het dorp worden de 
dranghekken verhuurd voor €1,- per stuk. Buiten het dorp worden ze niet verhuurd. 

 
 
Voor de MSU en Drankhekken hebben wij een 
standaard contract met voorwaarden gemaakt. 
Deze wordt bij verhuur ondertekend, zodat het 
voor beide partijen duidelijk is. 
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De beheer- en verhuurcommissie bestond in 2012 uit: 
 Gerrit Bazuin voor algemene zaken. 
 Hendrik Stadman voor algemene zaken. 
 Albert Mulder voor o.a. agendabeheer van de MSU, het kuipsteekspel, de 

dranghekken en de muziekkoepel.  
 André Niewijk voor o.a. agendabeheer geluidsinstallatie. 

 

4.5 OUD PAPIER 

Ook dit jaar werd het oud papier weer in 10 rondes opgehaald. Van de container die bij het 
oude gemeentehuis staat wordt ook goed gebruik gemaakt, mede doordat Gerrit Bazuin 
bijna dagelijks even toezicht houd op een goede vulling. Vooral kartonnen dozen nemen 
veel ruimte in maar wegen niks en dan is de container zo vol maar geen gewicht, door het 
werk van Gerrit zit er elke keer ongeveer 3 ton in de container en is de firma Van den Hende 
ook blij. 
Het afgelopen jaar is er meer papier verzameld als het jaar daarvoor, in een tijd waarin de 
sociale media een steeds grotere rol gaan spelen geen slecht resultaat, dit jaar zaten we  
weer bijna op de 300 ton. 
Ook in 2013 zal het oud papier in 10 rondes opgehaald worden waarin zoveel mogelijk 
rekening is gehouden met vakanties en feestdagen, maar ook hierin geldt dat we ook 
afhankelijk zijn van de planning van onze afnemer de firma van den Hende. 
Coördinator oud papier is Betsy Wijnholds en Roelof Kammer doet de financiële afwikkeling. 
We gaan in 2013 weer voor de 300 ton. 
 
Opbrengsten oud papier 
 Opbrengst [ton] Opbrengst [ton] Opbrengst [ton] Opbrengst [ton] 
Maand 2012 2011 2010 2009 
Januari 35,73 34,06 26,44 30,30 
Februari 28,12 26,33 35,81 33,21 
Maart 30,81 30,31  24,86 
April 29,73  36,47  
Mei  32,89 31,45 32,28 43,85 
Juni  29,22 29,81 33,18 
Juli  28,10 29,68 23,22 24,63 
Augustus 22,97 20,40 24,97 23,29 
September 25,28    
Oktober 30,23 25,27 31,73 29,61 
November  30,49 29,99 36,51 
December 32,13 28,32 29,35 26,80 
Totaal 295,99 285,53 300,07 306,24 

 

4.6 AA EN HUNZE (GEMEENTEZAKEN) 

Brede Samenwerking 
Op 16 januari 2012 is de vergadering Brede Samenwerking gehouden. Het was een kleine 
bijeenkomst en er is afgesproken eens per half jaar bijeen te komen om elkaar in ieder geval 
op de hoogte te houden. Het is de gemeente sindsdien niet meer gelukt een bijeenkomst te 
plannen. De gemeente had in 2012 als thema Olympische Spelen en daar heeft Commissie 
Dorpsbelangen aandacht aan besteed tijdens de Sport- en Spelweek.  
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De Commissie Dorpsbelangen heeft nog met de dames van de bibliotheek een gesprek 
gehad over de geplande bezuinigingen voor de bibliotheken in Aa en Hunze en de 
eventuele gevolgen hiervan. Ook heeft Commissie Dorpsbelangen schriftelijk haar zorgen 
hieromtrent kenbaar gemaakt aan de gemeente. Nu er momenteel geen openstaande 
issues zijn voor Annen zullen de deelnemers zich opnieuw moeten beraden in 2013 hoe 
Brede Samenwerking eventueel een vervolg kan krijgen voor Annen. 
 
Kern- en Buurtgericht werken 
In maart 2012 heeft Commissie Dorpsbelangen de coördinatie (en deels uitvoering) van de 
Nationale Opschoondag op zich genomen. 
 
Op 10 mei is het eerste dorpenoverleg (17 dorpen onder leiding van wethouder J. Wiersum) 
van 2012 gehouden. Verbeterpunten voor Kern- en Buurtgericht werken zijn: 

1. Bij de ontwikkeling van beleid kunnen de dorpen en kernen nog beter worden 
betrokken. 

2. Er is geen behoefte aan meer bijeenkomsten, eerder een andere invulling. 
3. Dorpen nadrukkelijker betrekken in communicatie naar buiten. 
4. Niet alles wat de gemeente doet/wat uit de dorpen wordt “meegenomen” valt onder 

kern- en buurtgericht werken. Het overgrote deel wordt door de vakafdelingen 
afgehandeld.  

 
Wethouder J. Wiersum heeft tijdens de dorpenronde in het kader van toekomstgericht 
voorzieningenbeleid in juli een overleg gehouden met Stichting Ons Dorpshuis en 
Commissie Dorpsbelangen. Hier is aangegeven dat het behoud van de bestaande 
voorzieningen met tijdige actualisatie zeer belangrijk is voor de leefbaarheid van ons dorp.  
 
In november 2012 werd het tweede dorpenoverleg gehouden in Annen. Hierin heeft 
Stichting Commissie Dorpsbelangen de inleiding gehouden, aangezien zij een zeer breed 
en gevarieerd aanbod van activiteiten coördineren en organiseren voor een dorp. De avond 
werd grotendeels ingevuld door een interactieve sessie over een lokaal duurzaamheidplan 
met als doelstelling: Hoe kunnen we duurzame leefbaarheid in ons eigen dorp realiseren. 
De inventarisatie heeft ‘s avonds plaats gevonden en in 2013 komt het vervolg. 
 
Woonwensen onderzoek 
Op 26 januari 2012 heeft met de gemeente een overleg plaatsgevonden over het concept 
Ruimtelijke Visie Annen. Een aantal locaties zijn toegevoegd, te weten de percelen 
Bartelaar 3, Zuidlaarderweg 77 en het volkstuinencomplex Oude Groningerweg (met 
ontsluiting naar de Boerhoorn). Laatstgenoemde locatie is als enige in bezit van de 
gemeente, waarbij een sturende kracht kan worden gegeven voor bouw van starters- en/of 
seniorenwoningen. De gemeente hoopt met deze visie dat individuele burgers of CPO’s 
(collectief projectontwikkelaars) hier actief mee aan de slag gaan. Vragen (CD) en reacties 
(gemeente) tijdens het overleg: 
1. Heeft de gemeente voldoende contingenten (aantallen nieuwe wooneenheden welke 

een gemeente mag accorderen) om te voldoen aan de uitkomst van het 
woonwensenonderzoek? Bij inbreiding gelden geen richtlijnen voor aantallen. Als 
uitbreiding ter sprake moet komen dan zal de provincie hierin een stem hebben. 
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2. Mochten er burgerinitiatieven komen, zal de gemeente dit proberen snel en efficiënt af 
te handelen? Reacties vanuit het dorp Annen spreken over een lange doorlooptijd. Men 
kan altijd informatie vragen bij de gemeente. Op de genoemde locaties in de Ruimtelijke 
Visie Annen liggen geen bouwbestemmingen. Hiervoor moet de procedure wijziging 
bestemmingsplan opgesteld worden, waar de gemeente de wettelijke regels moet 
volgen. 

3. Wat gebeurt er als een locatie wordt aangevraagd die niet in de Ruimtelijke Visie Annen 
benoemd is? Dit verzoek zal individueel via de Raad behandeld worden en kan niet 
meeliften op het Ruimtelijke Visie Annen (hiervoor had een zienswijze ingediend 
moeten worden).   

4. Uit gesprekken met Stichting Woonborg blijkt dat woningbouw in Annen geen hoogste 
prioriteit heeft bij de wooncoöperatie. Hoe kan er aan de uitkomst van het 
woonwensenonderzoek voldaan worden? De gemeente houdt een vinger aan de pols 
omtrent deze ontwikkelingen. Mocht Woonborg niet kiezen voor nieuwbouw, dan 
kunnen ook andere partijen in aanmerking komen voor samenwerking met de 
gemeente (project Nooitgedacht). De gemeente wordt geen projectontwikkelaar. 

5. Zijn er ook nog mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten als het gaat om 
creatie van starterswoningen? Eventuele kortingen op leges o.i.d. dienen door de Raad 
goedgekeurd moeten worden. Wel kan bij burgerinitiatief misschien beroep worden 
gedaan op het stimuleringsfonds woningbouw van Drenthe. In dit fonds zit nog geld, 
maar dit fonds kan ook elk moment gesloten worden. 

Deze visie heeft een geldigheidsduur van 3 jaren, maar gebruikelijk is om deze 10 jaar te 
laten lopen. Jaarlijks zal Commissie Dorpsbelangen een voortgangsgesprek houden met de 
gemeente. Helaas konden de gemeente en Commissie Dorpsbelangen voor 2012 geen 
gezamenlijke datum voor overleg vinden en zal dit plaatsvinden op 17 januari 2013. 
 
Op 15 februari 2012 staat goedkeuring Ruimtelijke Visie Annen op de agenda van de 
Raadsvergadering. Bezwaar is niet mogelijk, aangezien dit een beleidsnotitie is. Commissie 
Dorpsbelangen heeft op deze vergadering ingesproken met onder andere de zorg over de 
doorlooptijd van de ontwikkelingen van de Ruimtelijke Visie Annen met betrekking tot de 
realisering van de resultaten uit het woonwensenonderzoek in combinatie met de 
Dorpsvisie. Kernpunten: 

 Uitbreiding van Annen naar behoefte. 
 Karakter van het dorp behouden: open, leefbaar en groen. 
 Bouwen voor starters en senioren, m.n. grondgebonden 
 De borging van betrokkenheid van direct belanghebbenden en omwonenden bij 

planologische procedures. 
De gemeenteraad heeft alle locaties goedgekeurd op De Hullen na.  
Naar aanleiding van de inspraak op de raadsvergadering 15 februari 2012 hebben enkele 
leden van de PvdA aangeboden nader uitleg te geven over het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) bij sociale woningbouw voor starters. Zij zijn ook nauw 
betrokken geweest bij het project voor starters welke in de gemeente Noordenveld loopt. 
Tezamen met de vaste groep starters uit Annen wordt gekeken of iets dergelijks ook voor 
Annen opgestart kan worden. Tegelijkertijd monitoren wij de ontwikkelingen bij de 
woningvoorraad van woningstichting Woonborg. 
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Winkelcentrum D’Anloop 
De aanpak van het voorterrein van het winkelcentrum D’Anloop in Annen staat al sinds de 
Dorpsvisie op de agenda en is op 4 juli 2012 door de gemeenteraad behandeld. De 
gemeente is in het najaar gestart met een aftastende inventarisatie ten behoeve van 
het revitaliseringplan voor de openbare ruimte nabij het Winkelcentrum D’Anloop. In dit plan 
worden meerdere gesignaleerde problemen tegelijkertijd meegenomen. In een gezamenlijke 
bijeenkomst van ondernemers, eigenaren en gemeente heeft Commissie Dorpsbelangen 
aangegeven dat vroegtijdige betrokkenheid van direct belanghebbenden van zeer groot 
belang is. Planning is realisatie in het tweede kwartaal van 2013.

 

4.7 PR 

Doel 
De PR Commissie heeft zich ten doel gesteld aanspreekpunt te zijn voor dorpsbewoners, 
verenigingen, stichtingen en ondernemers. Dit doel heeft deze Commissie afgelopen jaar 
weten te bereiken. Het verzorgen van publiciteit rondom de jaarlijks terugkerende activiteiten 
van Commissie Dorpsbelangen behoort ook tot de vaste taken van de PR Commissie. 
 

Het Oeleneis 
Door het uitbrengen van het gele papier, “het Oeleneis” werden de 
inwoners geïnformeerd over de vele activiteiten die in Annen werden 
georganiseerd. In 2012 werd er vier keer een editie uitgebracht om 
onder andere het ophaalrooster oud papier, de Revue, de Sport- en 
Spelweek, de Opschoondag, Hart Veilig Annen, de mogelijkheid om 
te trouwen in de muziekkoepel, het Brinkfestijn en de Kerstfair onder 
de aandacht te brengen. 
Leerlingen van groep acht van de Basisschool “de Eshoek” 
bezorgden het “Oeleneis” persoonlijk bij iedereen in de brievenbus. 
De geldelijke vergoeding wordt weer gebruikt voor de leerlingen van 
de school. 
 

“www.Annen-info.nl”  
Via de website www.annen-info.nl is onder 
andere informatie te vinden over het dorp, 
verenigingen en de activiteitenkalender. Ook 
de bedrijven die de CD ondersteunen zijn hier 
te vinden. De site is bedoeld om op een 
eenvoudige manier informatie uit te wisselen 
en op te zoeken. De site wordt beheerd door 
de PR commissie.  
 
Eind 2012 zijn we begonnen met het vernieuwen van de website, zodat bijvoorbeeld 
verenigingen zelf kunnen inloggen om hun gegevens te wijzigen. De site word gewijzigd 
door Media 4 You uit Eext en mede financieel ondersteund door stichting Doen. Begin 2013 
zal de site “live” gaan. 
 
De “Annen info site” trok in 2012 meer dan zeventien duizend unieke bezoekers! Dus 
mensen die de deze site voor het eerst bezochten. Zoals hieronder is te zien, zit de site nog 
steeds in de lift met ruim 5000 meer nieuwe bezoekers en bijna 3000 meer terugkerende 
bezoekers dan in 2011. 

http://www.annen-info.nl/
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Hieronder staan een aantal cijfers vanuit Google Analytics van 1 jan. 2012 t/m 31 dec. 2012: 

 

De PR commissie gaat mee met de tijd en twittert 
Op de Anner-info site bestaat de mogelijkheid om te “Twitteren”. Ook de PR commissie gaat 
met de tijd mee en heeft in 2012: 59 Tweets geplaatst en zijn er al 286 volgers. 
 

 

 

 

 

Het Mededelingenblad 
Het Mededelingenblad is een 
digitale informatiebron en kwam in 
2012 elf keer uit. Ook deze uitgave 
is in handen van de PR commissie. De informatie voor het Mededelingenblad komt “uit het 
dorp zelf”. Verenigingen, bedrijven en Anneroelen kunnen via deze digitale weg de overige 
Anneroelen informeren over activiteiten en bijzonderheden. Ook van “buiten Annen” krijgt de 
PR Commissie regelmatig verzoekjes om informatie op de site en in het Mededelingenblad 
te plaatsen. 
Men kan zich via de site www.annen-info.nl aanmelden voor het Mededelingenblad en dan 
krijgt men deze automatisch, gratis in de mailbox. Eind 
2012 waren er bijna 500 e-mail adressen van mensen die 
zich hiervoor aangemeld hebben.  
 
Media 
De PR commissie verzorgde tevens de PR van de 
verschillende activiteiten naar de media zoals de Schakel, 
de Oostermoer, Dagblad van het Noorden, Radio Drenthe 
en verschillende huis-aan-huis bladen. Zij zorgde er ook 
voor dat door middel van advertenties, banners, flyers en 
posters de Anneroelen herinnerd worden aan de activiteiten 
die in ons bruisende Brinkdorp georganiseerd worden. 

http://www.annen-info.nl/
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Sport- en Spelweek 
Voor de sport- en spelweek werd weer een speciaal 
promotieboekje uitgebracht; dit jaar voor het eerst in 
kleur. Met hierin het programma, introductie van de 
ploegleiders, een uitslaglijst en natuurlijk de sponsoren 
die het mede mogelijk hebben gemaakt. Dit boekje werd 
ook in eigen beheer samengesteld. 
De internetsite van de sport- en spelweek 
www.sportenspelweek.nl werd in 2012 beheerd door 
Jan Berends in samenwerking met Dorpsbelangen. Jan 
Berends heeft echter aangegeven dat dit zijn laatste 
jaar was, dus wij zullen de site verder, in eerste 
instantie, zelf gaan beheren. 
 
 
 
 

Bedankt 
In januari 2013 verzorgde de PR commissie een bedankkaart. 
Deze kaart werd verstuurd naar alle sponsoren, verenigingen 
en mensen die mee hebben geholpen om Annen in 2012 te 
laten bruisen! 
 
Wie? 
De PR Commissie bestond in 2012 uit drie leden: André Niewijk, Roelof Kammer en 
Annemiek Visser. 
 

4.8 REVUE 2012 

Op 5, 6 en 7 april 2012 heeft de revue plaatsgevonden. Dit was wederom een geweldig stuk  
amusement van artistiek hoog niveau geheel gespeeld door en voor mensen uit Annen. Bij 
elkaar hebben ruim 1.100 mensen de revue bezocht in de tot theater omgebouwde sporthal. 
Zelfs onze burgervader was met zijn vrouw op 1 van de avonden aanwezig Zij 
aanschouwden een continue stroom van dans, zang en toneel. Met elkaar waren ca. 50 
mensen uit het dorp op een of andere manier actief, voor of achter het scherm. De 
repetities, die ruim een half jaar duurden, hebben plaatsgevonden in het Dorpshuis (dans) 
en bij Harry Hamminga (muziek, toneel).  
Het geheel vond plaats onder leiding van Hebbo Benthem (incl. toneel), bijgestaan door de 
volgende ‘kartrekkers’ Lianne Greving (dans), Yvonne Kremer (muziek), Harry Hamminga 
(toneel/techniek) en Anneke greving (kap/grime/kleding). Uiteraard is van de Revue een 
DVD uitgebracht die nog steeds te koop is. 

http://www.sportenspelweek.nl/
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Zie voor nog heel veel meer foto’s:  
http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/revue-2012 

 

 
 
 

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/revue-2012
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BIJLAGE 1 Verslag jaarvergadering 2011 
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen 
Annen d.d. 8 februari 2012 
 
Aanwezig 
CD 

Albert Mulder Roelof Kammer André Niewijk Gerrit Bazuin 

Anneke Greving Abel Reitsema  Martin Kamping  Gerard Schoenmaker 

Henk Buutkamp Ype Tol Jos Hofsteenge Ineke Wijnholds 

Betsy Wijnholds Hendrik Stadman Gerda Dijkema  

Notulist Rabbe Vedder (CD) 

Publiek Anjo van Wely, Teun Marissen, Harry Hamminga, Kiki Anninga, Lukas Boerma, Klaas 

Behling, Johannes Dijkema, Bert Haddering, Ria Smittenberg, Corry van Oers, Marcel van 

Leeuwen, Jan Herman de Haan, Harry Terpstra 

 
1. Opening 

Ineke Wijnholds, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Na het 
welkomstwoord neemt Ineke de volgende agenda door: 
1. Opening 
2. Verslag openbare jaarvergadering 9 februari 2011 
3. Jaarverslag 2011 
4. Financieel verslag 2011 
5. Dorpsvisie (locale agenda) 
6. Rondvraag 
7. sluiting 
 
 

2. Verslag van de openbare jaarvergadering van 9 februari 2011 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de punten van Teun Marissen zoals genoemd in de rondvraag, 
hierbij een update:  
Ontwikkelingen m.b.t. huisartsenpost (verloop artsen e.d.); hier is de rust weder 
gekeerd. 
Plan WOII monument Annen; hoort bij historische vereniging 
Vertrek Rabobank; in verhouding staan de kantoren van de Rabobank nog dichtbij 
Annen 
Woningen aan Kruisakkers op monumentenlijst; wellicht aan de politieke partijen om 
Woonborg in overleg te gaan. Lukas Boerma reageert dat er behoefte is aan 
starterswoningen voor acceptabele prijzen. Hij vraagt zich af of daar goed onderzoek 
naar is verricht. Momenteel is de CD samen met de Woonborg in gesprek met enkele 
starters. Ook het woonwensonderzoek wees uit dat er behoefte was en in de 
Ruimtelijke Visie is hier rekening mee gehouden. 
Johannes Dijkema vraagt zich af wie de woningen aan de Kruisakkers op de lijst heeft 
gezet. Waarschijnlijk zal dat een Drents erfgoed o.i.d. zoiets doen. 
Ontwikkelingen m.b.t. zorg (het intra en extra murale aspect); er is momenteel een pilot 
gaande in de veendorpen. Teun zegt verder dat t.a.v. de aanleunwoningen strengere 
toelatingseisen gelden rondom vermogen van huurders (mensen met een te hoog 
vermogen worden niet toegelaten). Teun overhandigd een kopie hiervan aan de CD. 
Anjo van Wely voegt er aan dat je maar voor 1 aanleunwoningorganisatie in mag 
schrijven  

 
3. Jaarverslag 2011 

De voorzitter leest het voorwoord voor aan het publiek. 
M.b.t. de passenheidscriteria van woningen (het leeftijdscriterium voor 
seniorenwoningen is verlaagd naar 55 jaar) meldt Corry van Oers dat het altijd al 55 
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jaar is geweest. Dit zal geverifieerd worden. 
Bert Haddering vraagt hoe de CD tegen de definitieve versie van de Ruimtelijke visie 
aankijkt, i.v.m. de toegevoegde locaties. Voor zover daar kennis is van genomen is de 
CD daarover positief gestemd. 
 
De woordvoerders van de verschillende subcommissies lichten de verschillende 
onderwerpen van het jaarverslag mondeling toe. 

 
4. Financieel verslag 2011 

Roelof Kammer, onze penningmeester, licht het financiële verslag toe. 
De kascommissie, bestaande uit Abel Reitsema en Hendrik Stadman, heeft de boeken 
in orde bevonden en stellen de voorzitter voor om de penningmeester decharge te 
verlenen, waartoe door de vergadering wordt besloten. 
De nieuwe kascommissie zal gevormd worden door Hendrik Stadman en Albert Mulder. 
 
Bert Haddering merkt op dat de brinkfonds eigenlijk niet thuishoort in de boeken omdat 
de CD daar alleen in faciliteert. 
 

5. Dorpsvisie (lokale agenda) 
Ineke legt uit wat de bedoeling is onder dit agendapunt. Sinds de Dorpsvisie 2005 is er 
een lokale agenda die jaarlijks door zowel Dorpsbelangen als de gemeente wordt 
bijgewerkt. Dit wordt gepresenteerd (presentatie is bij dit verslag gevoegd). Gedurende 
de presentatie worden de volgende vragen opmerkingen gesteld/gemaakt. 
De Ruimtelijke visie wordt altijd getoetst aan o.a. de Dorpsvisie, die overigens over ca. 
2 à 3 jaar zal worden geactualiseerd. 
Gemeentebelangen (bij monde van Lukas Boerma) vraagt of zij, wat ons betreft, in 
moeten stemmen met de definitieve Ruimtelijke visie. Antwoord is ja. Andere vraag is of 
al ingezet moet worden op uitbreiding. Is afhankelijk wat de Ruimtelijke visie 
teweegbrengt. Sowieso houdt de CD jaarlijks een evaluatie met de gemeente 
hieromtrent. 
 

6. Rondvraag 
Teun Marissen: 
 Het bordje met de naamgeving J.K. van der Hoeklaantje langs het wandelpad 

naast het Holthuys is weer aanwezig. 
 Urnenmuur op begraafplaats Anloo: er is nog geen reactie ontvangen van de 

gemeente inzake dat er bloemen gelegd mogen worden  
 Wandelpad langs veldje Wenakkers/Wepel: het zou mooi zijn dat op die plek een 

bankje geplaatst zou worden waar met name de ouderen even kunnen 
zitten/rusten en kunnen genieten van het uitzicht over het vroegere kerkenpad 
richting Anloo.  

Anjo van Wely complimenteert de CD voor hun inzet. 
Harry Hamminga bedankt dat er de vorige keer naar hem is geluisterd inzake de 
geluidsterke tijdens de playbackshow en ook hij complimenteert de CD voor hun inzet. 

 
7. Sluiting 

Ineke nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD te drinken aan de bar en 
sluit daarna de jaarvergadering. 
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