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Voorwoord 
 

In het jaarverslag van de commissie dorpsbelangen Annen leggen wij verantwoording af over onze 
activiteiten. Ondanks de corona pandemie hebben wij toch een aantal zaken kunnen realiseren. Helaas ook 
het afgelopen jaar geen evenementen. Erg spijtig aangezien de CD 75 jaar bestond en wij al 50 jaar de Sport 
en Spelweek organiseren. Het had een bijzonder jaar moeten worden. 

Het bruisend dorp Annen was in 2021 ook weer erg stil. Met name voor de verenigingen en de horeca een 
zwaar jaar. Ook veel inwoners misten de sociale contacten. Even samen bijpraten, kaarten of een borrel 
drinken. Het mocht niet zo zijn. Voor velen was het een jaar waarin men slechts binnen een kleine kring 
actief was. Wij vertrouwen erop dat dit in 2022 weer meer richting normaal gaat. Dat we als Anneroelen 
elkaar weer kunnen ontmoeten en het dorp weer het sociale karakter geven van weleer. 

Als CD hebben wij toch een aantal zaken kunnen realiseren. Zo zijn er welkom-uilen geplaatst op de 
rotondes, is er een uitreiking van de Anneroel van het jaar geweest en hebben wij een mooie foto-expositie 
mogen organiseren. 

Het afgelopen jaar waren we ook ver gevorderd met de voorbereidingen voor een reünie, een kleintje sport 
en spelweek en een autobios. Steeds als er versoepelingen waren werden we weer enthousiast. Echter 
moesten deze activiteiten steeds op het laatste moment weer gecanceld worden. 

Graag wil ik mijn bewondering uitspreken voor een ieder die elke keer weer vol energie startte met de 
voorbereidingen ondanks de domper die ze bij elke afgelasting weer gehad hadden. Dit geldt niet alleen voor 
de leden van de CD maar ook voor de overige vrijwilligers die Annen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
grote groep van vrijwilligers ook in de toekomst er aan gaan bijdragen dat we weer het bruisende en sociale 
dorp worden van voor de corona pandemie. 

Wij proberen als commissie op te komen voor de belangen en leefbaarheid van het dorp. Daarvoor blijft 
input van inwoners natuurlijk van groot belang. Ook de contacten met de gemeente spelen hierbij een rol. 
Ondanks de vele wisselingen binnen de gemeente Aa en Hunze is het contact goed.  

Als Commissie doen wij alles vrijwillig en met veel plezier. Samen streven wij ernaar om de leefbaarheid van 
Annen te optimaliseren. De tijd die de CD leden investeren doen ze voor dat doel maar ook voor de 
gezelligheid en het samen iets realiseren. De afgelopen 2 jaren waren daarin best een opgave, zeker voor de 
CD leden die nog maar kort actief zijn. Als voorzitter ben ik dankbaar om met deze groep te mogen 
samenwerken. Het enthousiasme en de inzet de afgelopen jaren was, ondanks de pandemie, geweldig. 

Laten we hopen dat wij elkaar snel weer in goede gezondheid en onder normale omstandigheden kunnen 
ontmoeten. 

 

Ype Tol, Voorzitter 
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Hoofdstuk 1 – inleiding 
 

Voor u ligt het 41ste jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen. In dit verslag wordt naast 

de financiële verslaglegging van het jaar 2021 een beeld geschetst van de activiteiten die door de commissie 

in het jaar 2021 zijn vormgegeven. In 2020 hebben wij geen jaarvergadering gehad in verband met de 

coronamaatregelen geldend op dat moment. 

 

Doelstelling: 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

Annen van boven, 2019 
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Hoofdstuk 2 – bestuur 

2.1 Bestuurslijst 

 

Dagelijks Bestuur  

1. Ype Tol  Voorzitter 

2. Annika Luth Secretaris  

3. Abel Reitsema Penningmeester 

4. Fenja Woest Vice-voorzitter 

Carin de Valk (tijdelijk) vice-secretaris 

  

5. Roland Kregel 12. Eelke Jan Bouma 

6. Tim Greving 13. Hans Brandts Buys 

7. Enrico Hanenbergh 14. Carin de Valk 

8. Jarno Drenth 15. Annette Doorduin 

9. Marisca Lunning 16. Bert Bentum 

10. Harmen Clement Zeubring 17. Bea de Muinck 

11. Gerard Schoenmaker  

 

 
1 
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4 
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2.2 Bestuurswisselingen 

Ook in 2021 hebben we van niemand afscheid hoeven nemen.   

De twee openstaande vacatures zijn opgevuld door Bert Bentum en Bea de Muinck. Op 1 januari 

2022 bestaat de commissie uit 17 vrijwilligers. 

Tim Greving heeft aangegeven dat hij begin 2022 afscheid zal nemen van CD. Daardoor zal er in 

februari 2022 weer een vacature ontstaan.   

2.3 Subcommissies 

Binnen het gehele bestuur zijn diverse subcommissies werkzaam die voor verschillende activiteiten 

verantwoordelijk zijn en die organiseren. Per december 2021 zien de subcommissies er als volgt uit.  

Vaste commissies Leden 

Sport-  en Spelweek Ype Tol (Vz), Marisca Luning, Tim Greving, 
Enrico Hanenbergh, Jarno Drenth en Eelke 
Jan Bouma 

Oud papier Harmen Clement Zeubring en Abel Reitsema 

Beheer/Verhuur materialen Tim Greving, Enrico Hanenbergh, Hans 
Brandts Buys en Roland Kregel 

PR Jarno Drenth, Annette Doorduin, Enrico 
Hanenbergh 

Brinkgebruikersgroep Jarno Drenth, Harmen Clement Zeubring 

Annerfair  Fenja Woest (vz), Roland Kregel, Harmen 
Clement Zeubring, Gerard Schoenmaker 

Lief en Leed Carin de Valk en Gerard Schoenmaker 

Anneroel van het jaar en fotograaf van het 
jaar 

Hans Brandts Buys, Eelke Jan Bouma en 
Annika Luth 

 

 Fenja Woest is vanuit de CD aangesloten bij de werkgroep Naoberhulp. Een groep gericht op 

(veelal oudere) mensen zonder een netwerk in Annen.  

 Eelke Jan Bouma onderhoudt namens de CD de contacten met Hartveilig Annen. 

 Hans Brandts Buys is betrokken bij het voorterrein namens de CD.  

 Het dagelijkse bestuur van CD is in 2021 (tijdelijk) versterkt door Carin de Valk de rol als vice-

secretaris te geven. Dit in verband met gezondheidsklachten van de huidige secretaris 

 Gerrit Bazuin is dan wel geen actief lid meer van Commissie Dorpsbelangen, hij verricht nog 

steeds diverse handelingen voor de commissie, zoals het omwisselen van de 

informatieborden in de uilen bij binnenkomst in het dorp Annen.  

 

  



 

Stichting Commissie Dorpsbelangen 

7 

Omdat 2021 een jubileumjaar zou zijn, hebben we in 2020 een aantal tijdelijke commissies 

opgesteld. Deze commissies gaan in 2022 nog door: 

Tijdelijke commissies Leden 

Sport-  en Spelweek 50 jaar Ype Tol, Abel Reitsema, Tim Greving, Jarno 
Drenth, Harmen Clement Zeubring en 
Marisca Luning 

Commissie Dorpsbelangen 75 jaar Ype Tol, Abel Reitsema, Fenja Woest, Annika 
Luth, Carin de Valk, Roland Kregel en Bert 
Bentum  
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Hoofdstuk 3 – algemeen verslag 

3.1 Bijeenkomsten 

De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2021 11 keer vergaderd. De vergaderingen vonden telkens 

plaats op de 2de woensdag van elke maand. We hebben dit jaar wederom deels in ‘ons Dorpshuis’ 

vergaderd en deels online.  

Ook dit jaar hebben we het jaarlijks terugkerende “Nieuw- in-het-jaarfeest” vanwege corona 

uitgesteld naar 2022.  

 

3.2 Besproken onderwerpen  

Buiten de zaken die in de verschillende subcommissies zijn besproken (hoofdstuk 4), kwamen tijdens 

de vergaderingen dit jaar onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

Januari 

 Voorbereidingen zijn getroffen voor de jaarvergadering. De vraag is of een jaarvergadering 

weer mogelijk is of zetten we het verslag online 

 Voorstel om een rubriek in het mededelingenblad op te nemen voor ondernemers in Annen 

om zich voor te stellen 

 Start Fotograaf en Anneroel van het jaar 

 Plannen voor Uilen bij dorpsentree 

 Mail ontvangen van gemeente AA& Hunze om mee te werken aan het Dorpenfestival.  

 Commissie Dorpsbelangen bestaat dit jaar 75 jaar.  

 De PR heeft een Enquête gehouden met betrekking tot het mededelingenblad. Hier zijn 239 

reacties op gekomen. 92% leest het blad om op de hoogte zij zijn van wat er speelt in het 

dorp. 

Februari 

 Onderhoudsdag CD – tijdens deze dag zal er onderhoud gepleegd worden aan de koepel, de 

groene bestrating voor de koepel, het Streetveld en de Beuk. 

 Sport en spel 50 jaar - Er wordt een programma op poten gezet voor een lang weekend. Het 
meest leent zich het laatste weekend van de zomervakantie 19/20/21 augustus. Uitgegaan 
wordt van een mini S&S. Er zal gepoogd worden de horeca er zoveel mogelijk bij te 
betrekken. Is er nog een 1.5 meter regime dan wordt het afgeblazen. 

 Jaarvergadering - Er wordt voorgesteld de jaarvergadering dit jaar niet te houden en te 
volstaan met het publiceren van het verslag via de media als FB, Twitter, website en 
mededelingenblad. Dit kan volgens de regels van Statuten en HHR. Wel zal als daar vraag 
naar is een papieren exemplaar ter beschikking gesteld worden. Papieren exemplaren ter 
inzage leggen bij bv tandarts en Holthuys is niet toegestaan i.v.m. corona. 
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Maart 

 Energietransitie - Energie transitie: Ype is bij een bijeenkomst geweest voor een CO2 neutraal 

2050. Er zijn veel initiatieven vanuit de gemeente, maar ook veel dorpen zijn er mee bezig. 

We zien hierin geen directe rol voor de CD. Ook vanwege de commerciële partijen. Er zijn al 

veel initiatieven vanuit de gemeente of overheid, ook t.a.v. subsidie. 

 Bij de ingangsborden van Annen bloeien veel narcissen. Om te voorkomen dat deze worden 

weggemaaid plaatsen we niet maaienbordjes. 

 Veel rommel en oud papier, ook rondom de containers. HC moet er regelmatig heen om alles 

op te ruimen. Er staan vanaf heden 2 containers en dit lijkt beter te gaan . Wissel staat op de 

donderdag. 

April 

 Verplaatsen activiteitenbord: nieuwe mail wordt gestuurd naar de gemeente. 

 Woonvisie - Mogelijkheden voor uitbreiden worden benoemd. Opties: Vlekkenkaart  maken 

t.a.v. locaties en/of suggesties te doen voor doelgroepen. Evt. brainstormen met 

ondernemers/landeigenaren. We hoeven grotere investeerders niet te ondersteunen, maar 

we zouden kunnen sturen op ideeën voor de lagere inkomens. Is er ook voldoende ruimte 

voor ondernemers/bedrijven?  

We kunnen een algemeen advies geven: b.v. percentage sociale huurwoning.  

 Uilen bij dorpsentree - Er is een concept tekening gemaakt van de uilen. Er volgt een discussie 
over het ontwerp. 

Mei 

 Maaien Brink. Normaal wordt de Brink gemaaid voor Sport en Spel. Dit wordt nu vast 

meegenomen in de reguliere planning. Het zou mooi zijn als de Brink nog wel word gemaaid 

voor de laatste week van augustus. 

 Ype en Annika hebben een bezoek gebracht omdat de huisartsen zich zorgen maken over de 

ouderen in het Holthuys. Het ging met name om hoe het daar gaat en welke invloed hebben 

wij hierin. De zorg zal worden afgebouwd. Zoals het nu lijkt wordt er straks alleen nog 

thuiszorg verleend. Huisartsen willen wel kijken hoe het in andere dorpen gaat. In Gieten en 

Zuidlaren zijn verpleeghuizen waar de ouderen dan heen zouden moeten. In het kader van de 

woonvisie zou het natuurlijk fijn zijn als de ouderen in het eigen dorp kunnen blijven. De 

gezamenlijke conclusie is dat we geen invloed hebben. Rabbe zal gevraagd worden of de 

gemeente hier ook iets in kan betekenen.  

 Anneroel van het jaar – De jury bestond uit Abel/ Hans en Annette. Zij hebben gekozen voor 
Evalien Kors. Zij is zes keer genomineerd en zij doet veel voor het gehele dorp. Zij doet dit niet 
alleen. Zij doet dit samen met de Harleyclub maar zij is hierin wel de kartrekker. 
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 Tijdens de corona zijn er een aantal verzoeken geweest voor het gebruik van de Brink. O.a. uitbreiding 
terras van de Grutter en de Linedance club die elke woensdag danst in de koepel. 

 Vanuit het dorp kwam de vraag waarom de Nederlandse vlag niet op de Brink was 
uitgehangen op 4 en 5 mei. Voorstel is om een vlaggenist aan te wijzen en een protocol op te 
stellen. 

 
Juni 

 Brinkgebruik/Onderhoud – Restafval wat bij de papiercontainer ligt kan in de afvalcontainer van de 

gemeente. Vrijdag 4 juni is de Brink gerold. 

 Er zijn plannen voor een nieuwe woonwijk in Annen (Annerstreek, t.o. Burghard Weiss). Het tweede 

weiland is van Harm Prins. Wij hebben hier geen invloed op maar kunnen mogelijk wel advies geven 

na goedkeuring Gemeente. 

 Beweegplein – Dinsdag 2 juni zijn de Jeu de Boules banen onkruidvrij gemaakt. De groep Dorpshuis 

gaat met snipperondergrond aan de slag. 

 Sport en Spel - Laatste weekend van augustus kleintje S&S. 
 Dorpenfestival - Vrijdag 11 juni kleintje Dorpenfestival op de Brink i.v.m. filmopnames. 

 
Juli 

 Groenvoorziening - Er is contact geweest met Erwin van de Linde. De Brink is bemest en 

gerold. De Brink bevatte nogal wat kuilen, hiervoor is zand gebracht de gaten zijn gevuld en 

er is graszaad gezaaid. Geconstateerd dat het gehele dorp in slecht onderhoud is wat betreft 

maaien. In de nieuwsbrief van AA & Hunze (Dorpennieuws) staat dat dit een nieuw beleid is 

m.b.t. biodiversiteit. In verband met de leefbaarheid in het dorp zullen we hier als CD 

eigenlijk een klacht over moeten indienen.  

Ype gaat dit melden bij de Gemeente. Wat betreft de groenvoorziening rondom het 

beweegplein zijn de volgende afspraken gemaakt. Rondom de gebouwen moet het door de 

werkgroep zelf worden onderhouden. De rest doet de gemeente. Na de vakantie zullen 

hierover afspraken worden gemaakt met de werkgroep. 

 Er waren tuidraden besteld voor de nestschommel op het beweegplein. Deze zijn afbesteld 

omdat de mand nu helemaal stuk is. Volgens Wim Hoeksema is dit niet te repareren. Actie 

ligt bij de gemeente. 

September 

 Bord Zuidlaarderweg is verplaatst 

 Annerfair - Het organiseren van een Annerfair lijkt onzeker, daarom is ervoor gekozen dit niet 

te doen. Het is ook belangrijk om als groep weer iets leuks te organiseren. Het voorstel is 

daarom de vorig jaar afgeblazen activiteit op de brink nu op te pakken. Dit lijkt het beste te 

passen in de corona maatregelen zodat het zeker door kan gaan. 
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 Er heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden. Snelle reactie en het was een positief 

gesprek. Rondom de bomen blijft het gras staan. Dit is tegen de processie rups  

en om beschadigingen van bomen te voorkomen. Het maaien is verarmen van de bodem, dit 

heeft tijd nodig om te veranderen. Met betrekking tot de zichtlocaties (lees 

verkeersveiligheid) is er een spraakverwarring. Dit geldt namelijk alleen voor de hoofdweg. 

Het zwembad is geen zichtlocatie. Het verhaal is helder en de gemeente zal niet alles 

aanpassen. Een aantal plaatsen zullen aangepast worden met het oog op veiligheid. 

Klachten kunnen we doorverwijzen naar de gemeente, zodat zij actie kunnen ondernemen. 

Oktober 

 75 jaar CD -De organisatie hiervan loopt. Op 17 december zal er een receptie zijn van 
18:00 tot 19:30 uur. Dit wordt een vrije inloop voor o.a. ANNO, gemeente, sponsoren, 
ploegleiders, verenigingen en dorpsgenoten. Vanaf 20:30 een besloten feest voor huidige 
en oud- CD leden.  

 Huishoudelijk regelement - De laatste versie is van 2013. We kijken gezamenlijk welke 

punten er kunnen veranderen.  

 Contact gehad met Hartveilig Annen. Zij gaan weer oefenen maar door corona op een 

andere manier. In plaats van 2 poppen met 8 personen gaan zij oefenen op 3 poppen met 

6 personen. De kosten hiervoor zijn € 5 per persoon. De vraag is of wij dit vergoeden 

omdat niet elke zorgverzekeraar dit vergoed. Abel geeft aan dat wanneer de 

zorgverzekeraar dit niet vergoed wij dit zullen doen. Vincent Kampherbeek vraagt wat 

het budget is van Hartveilig Annen. Omdat dit een financieel onderdeel is van de CD 

beheert Abel dit budget. Hij zal dit dan ook doorgeven aan Eelke-Jan.  

De 7e AED komt bij Stadman. 

 Contact met de gemeente over bij uitrit winkelcentrum? Dit is voor de gemeente. Mensen 

kunnen zich rechtstreeks hiertoe wenden. 

November 

 Verkeersmaatregel Komgrens Spijkerboorsdijk. Meerdere dorpsgenoten wisten niet dat 

het zou gebeuren. Communicatie hierover was beperkt. Vanuit de gemeente bleek de 

aanname te zijn gedaan dat wij als CD dat (communiceren) zouden doen. In principe 

vinden wij dit een taak voor de gemeente. Het zou voor de volgende keer wel een optie 

kunnen zijn om een stukje op te nemen in het mededelingenblad. 

 Verlichting bij de uilen mogelijk als je Annen inrijdt? We gaan even kijken of er wat voor is 

December  

 Het activiteitenbord aan de Eexterweg is vernield. Hier is aangifte van gedaan.  

 De geplande activiteiten voor Sport en Spelweek 50 jaar wordt een jaar doorgeschoven i.v.m. 

corona.  
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Hoofdstuk 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. 
Sinds 1971 bestaat de sport en spelweek in Annen. Deze week is destijds mede opgestart voor de 
verschillende verenigingen in het dorp. Bloeiende verenigingen betekenen dat een dorp leeft. Na 50 
jaar organiseren de verschillende verenigingen nog steeds onderdelen van de sport en spelweek. 
Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief om alles te kunnen realiseren. Velen werken er maanden aan. 
Dat dit al 50 jaar bestaat is in onze ogen uniek. 
Ook in 2021 was het al snel duidelijk dat we in de hemelvaartweek geen sport en spelweek konden 
organiseren. Gedurende het voorjaar leek het tij te keren. Samen met de ploegleiders werd het idee 
uitgewerkt om een kleintje sport en spel te organiseren. Het doel was om nieuwe inwoners alvast 
een voorproefje te geven van de echte week en tevens de horeca te ondersteunen na de moeilijke 
tijden. Ook was een ieder wel toe aan een sociaal evenement waar we elkaar weer konden treffen. 
 
Alles was nagenoeg geregeld maar het virus gooide toch weer roet in het eten. In gezamenlijk 
overleg hebben we besloten het risico niet te nemen. Wel is een woord van dank nodig aan alle 
mensen die vol enthousiasme gestart waren met de voorbereidingen. Dit zegt wel iets over de 
Anneroelen en het belang van de sport en spelweek. 
 
Wij vertrouwen erop dat we in 2022 de 50ste sport en spelweek gaan vieren en hopen daar ook 
kennis te maken met de nieuwe inwoners van Annen. We laten graag aan een ieder zien wat voor 
een uniek, sociaal en bruisend dorp Annen is. Nog steeds dragen wij, terecht, de titel van het 
leukste dorp van Drenthe 
 

4.2 Hartveilig Annen  

De werkgroep Hart Veilig Annen is gestart in 2012 na een oproep van de CD in de S&S week.  
Er zijn momenteel 6 AED’s 24 uur per dag beschikbaar voor de burgerhulpverleners in Annen. 
Binnenkort komt daar nog eentje bij! Vakgarage Stadman heeft een nieuwe AED met buitenkast 
besteld die binnenkort wordt geplaatst bij het benzinestation. Burgerhulpverleners mogen deze 
AED gebruiken als er een oproep is. Op dit moment hebben we rond de 118 burgerhulpverleners in 
Annen die zich willen inzetten om een buurtgenoot te helpen bij een  
 
hartstilstand. De AED’s worden elke maand gecontroleerd en schoongemaakt. Ook wordt er goed 
gekeken naar de houdbaarheid van de pads en worden batterijen en accu’s op tijd vervangen.  
Met 118 hulpverleners hebben we afgelopen jaar laten zien dat dat we zelfs binnen 2 minuten 

aanwezig kunnen zijn bij het slachtoffer. Vanaf maart 2020 hebben we vanwege corona geen 

opleidingen en herhalingstrainingen kunnen geven. Onze focus dit jaar lag op het  
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in stand houden van het netwerk en het onderhoud. Zodra de situatie het weer toelaat wil de 

werkgroep weer bijeenkomen om plannen te maken voor de toekomst. 

De CD vergoedt de vergaderkosten en kosten voor opleiden van burgerhulpverleners.   

Namens de CD onderhouden Eelke Jan Bouma en Abel Reitsema het contact met hartveilig Annen.  

 

 

 

4.3 Annerfair 

 

Helaas mocht ook in het jaar 2021 geen leuk evenement in het 

najaar worden gepland. We zijn de Annerfair commissie en dan 

wil je graag uitpakken met de gezelligheid van het samen kunnen 

struinen langs de kraampjes, genieten van een hapje en een 

drankje en leuke spelletjes doen. 
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We hadden een alternatief! De auto bios. De PR draaide al op 

volle toeren en de eerste kaarten waren verkocht. Zelfs de 

ondernemers in ons dorp waren aan de slag gegaan met 

filmpjes voor tijdens de reclame. 

Ook dit mocht helaas niet doorgaan.  

 

Gelukkig liggen nu alle draaiboeken klaar voor een herkansing 

voor 2022! Want beide evenementen gaan we plannen!  

 

4.4 Beheer en verhuur 

 

De beheer- en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie, dranghekken, 

aanhangwagens, kuipsteekspel, MSU (mobiele sanitaire unit), diverse spellen en materialen, tafels 

en stoelen, marktkramen) te beheren en te verhuren. De geluidsinstallatie wordt niet verhuurd, 

maar wel uitgeleend aan (muziek-, sport-, etc.) verenigingen en evenementen binnen Annen.  

De materialen zijn voor een groot deel opgeslagen in “De Beuk” aan de Spijkerboorsdijk en deels in 

een container naast de schuur van de werktuigenvereniging bij De Haven. De geluidsinstallatie is 

van Stadman overgeheveld naar de woning van een CD-lid. De dranghekken staan bij 

bestratingen.nl in Spijkerboor. 

Ook dit jaar was een apart jaar. Alles stond op een laag pitje zo ook de verhuur. De toiletwagen is 

ondanks alles een paar keer verhuurd geweest en ook de geluidsinstallatie. 

Ook zijn er wat spellen uitgeleend geweest. 

Dranghekken zijn niet van hun plek geweest. 

beheer 

De geplande werkzaamheden zijn vanwege covid vorig jaar telkens doorgeschoven en uiteindelijk 

niet gedaan. 

Dit jaar heeft een grote groep CD-ers de Beuk leeggehaald en opnieuw ingeruimd. 

Er is nu beter zicht op de inventaris. 

Toiletwagen is aan het eind van het jaar nog weer verhuurd en winterklaar. 
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De vloer van de koepel lijkt in het midden steeds verder te zakken en er blijft regenwater op staan. 

Ook dit jaar was er kerstverlichting in de vlaggenmast 

De vier activiteitenborden bij de entree van het dorp zijn door Gerrit steeds verwisseld. Dank 

daarvoor.  

Bij de entree vanaf de Zuidlaarderweg is het bord, vanwege slecht zicht vanaf uitritten, richting 

Schuilingsoord en aan de oostkant van de weg geplaatst. 

 

4.5 Oud Papier 

 
Het oud papier werd in 2021 mede door corona in 7 ronden opgehaald met 4 vrachtwagens per 
keer en verder is er wederom veelvuldig gebruik gemaakt van de container bij de 
brandweerkazerne. We zijn dit jaar ondanks en wellicht wederom ook wel mede door corona 
geëindigd op bijna 300 ton. Dit is voor Annen zeker geen slecht resultaat gezien de voorgaande 
jaren en het blijft dus alleszins de moeite waard om het papier te blijven inzamelen. 
 
De prijs is in 2021 mooi (ruim) boven de garantieprijs van 3,18 cent per kilo. Bij een prijs beneden 
de 3,18 cent vult de gemeente deze aan tot 3,18 cent.  
Deze opbrengsten van het oud papier geeft de commissie meer mogelijkheden om aan haar 
activiteiten iets extra’s toe te voegen of om een nieuwe activiteit te starten, getrouw aan onze 
doelstelling om de leefbaarheid van het dorp Annen te versterken. 
 
Alle vrijwilligers van de S&S-ploegen en leden van Commissie Dorpsbelangen worden dan ook 
hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden tijdens de papierinzamelingen. Voor 2022 staan er weer 
8 ophaalrondes gepland. 
De data voor 2022 zijn al via het Oeleneis en de afvalwijzerapp van de gemeente  verspreid en we 
hopen in 2022 weer veel oud papier te ontvangen, maar daar hebben we natuurlijk wel de 
medewerking van het dorp bij nodig. 

 

OUD PAPIER   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst

MAAND aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg

januari 24.180 27.090 32.780 32.380 8.240 13.560 15.910

februari 3.760 23.610 3.340 24.190 30.630 29.220 17.140

maart 28.960 5.980 27.500 8.690 10.850 18.950 40.790

april 26.860 32.660 33.110 28.800 33.140 23.750 16.430

mei 23.420 28.960 6.880 32.890 31.410 29.070 31.490

juni 28.340 4.840 29.800 9.020 10.210 34.390 29.480

juli 4.510 30.640 31.330 27.930 29.350 16.410 19.310

augustus 26.210 27.310 10.270 8.990 26.660 25.710 29.400

september 28.850 18.360 23.320 22.780 11.050 26.400 15.760

oktober 3.080 29.080 34.180 32.650 30.230 16.510 30.000

november 29.850 2.740 8.410 20.240 25.160 32.170 31.410

december 24.920 36.310 27.600 32.110 29.040 32.640 22.440

totaal 252.940 267.580 268.520 280.670 275.970 298.780 299.560
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4.6 Aa en Hunze gemeentezaken (beweegplein) 

 

De verantwoordelijkheden voor het beweegplein komen nog niet verder. Aan het eind van de 

zomer heeft een overleg plaats gevonden waarbij slechts enkele deelnemers aanwezig waren. 

Besloten is alle deelnemers te factureren en een nieuwe vergadering uit te schrijven. Door opnieuw 

corona is deze vergadering niet door gegaan. 

Het plein wordt regelmatig gecontroleerd door vrijwilligers van Ons Dorpshuis, die waar nodig 

kleine reparaties uitvoeren. Tegen de zomer is de buitenring van de nestschommel gebroken en het 

nest vervangen. De gemeente heeft de helft van de kosten op zich genomen, daar de schommel als 

8 jaar eerder door de gemeente was aangeschaft.  

Het streetveld is schoongemaakt op dezelfde dag dat de beuk is aangepakt.  

Het bodemmateriaal (decowood) is uit de omgeving van de toestellen teruggebracht onder de 

nestschommel en bij de uitloop van de glijbanen. Het bodemmateriaal is moeilijk bladvrij te maken 

waardoor steeds meer vruchtbare grond met het val dempende materiaal vermengd wordt. In de 

onderlaag ontstaat schimmel. 

Dit zal over een paar jaar leiden tot vervangen of wassen van het val dempende materiaal 

uitvoeren. In het najaar is een inspectieronde gedaan waarbij enkele zaken zijn geconstateerd. Deze 

zijn door ons en de leverancier hersteld. Het schoonmaken van het streetveld is dit jaar niet 

uitgevoerd, maar wel nodig.  

De ondergrond onder de speeltoestellen is moeilijk bladvrij te maken waardoor steeds meer 

vruchtbare grond met het val dempende materiaal vermengd wordt. 

Dit zal over een paar jaar leiden tot vervangen of wassen van het val dempende materiaal 

 

4.7 Brinkgebruikersgroep 

 

De Commissie Dorpsbelangen probeert het gebruik en het onderhoud van de brink te stroomlijnen. 

Dit doen we natuurlijk in overleg met de gemeente. Jaarlijks komen er diverse aanvragen bij de CD 

binnen met de vraag of de brink/muziekkoepel gebruikt mag worden voor evenementen of andere 

doeleinden. We proberen er natuurlijk voor te zorgen dat de brink niet dubbel geboekt 

wordt.  Voor  het gebruik van de brink vraagt de CD dan een kleine vergoeding, dit doen we voor 

alle evenementen, denk hierbij aan de brinkmarkten, vocaal festival en MC Annen. Dit geld wordt 

door MC Annen beheerd en gebruikt om de brink te onderhouden. 
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4.8 Communicatie en PR  
 

De commissie Communicatie en PR heeft als doel om de inwoners van het dorp Annen te informeren 
over activiteiten die plaatsvinden in Annen.  

Daarnaast is de commissie aanspreekpunt voor dorpsbewoners, verenigingen, stichtingen en 
ondernemers. Het verzorgen van publiciteit rondom de jaarlijks terugkerende activiteiten van 
Commissie Dorpsbelangen behoort tot de vaste taken van de commissie. Via het Mededelingenblad, 
Oeleneis, Facebook, het Sport en Spel programmaboekje en de huis-aan-huisbladen houden we 
iedereen op de hoogte van de vele activiteiten die plaatsvinden in Annen. Via de website www.annen-
info.nl is onder andere informatie te vinden over het dorp, verenigingen, evenementen en de 
activiteitenkalender. Ook de bedrijven die de CD ondersteunen zijn hier te vinden. 

Publiciteit 

2021 was natuurlijk weer een ander jaar dan verwacht in verband met de coronacrisis. Hierdoor 

gingen de meeste activiteiten niet door. Er zijn nog twee activiteiten geweest waarbij de commissie 

de publiciteit heeft verzorgd, namelijk de verkiezing Anneroel van het jaar en de verkiezing 

Fotograaf van het jaar. Deze publiciteit bestond uit artikelen in het Mededelingenblad, op de 

website Annen-info.nl, op Facebook en persberichten naar lokale media. 

Gelukkig heeft de commissie nog wel iedere maand een Mededelingenblad uit kunnen brengen. 

Eind 2020 heeft de commissie een lezersonderzoek gedaan naar het Mededelingenblad. In 2021 

hebben we de suggesties en verbeteringen die hieruit naar voren kwamen doorgevoerd in het blad. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat er op regelmatige basis (minstens 1 keer per week) iets verschijnt 

op Facebook. 

Samenstelling 

In 2021 bestond de commissie Communicatie en PR uit de volgende leden: Jarno Drenth, Enrico 

Hanenbergh en Annette Doorduin. 

 

4.9 Noaberhulp 

 

Het team van de noaberhulp werkt inmiddels los van de CD. We zijn nog betrokken vanwege het 

financiële beheer van de stichting en ondersteuning bij evt. communicatie. 

Fijn dat dit ook kan in Annen en veel dorpsgenoten klaar staan om een ander te helpen! 
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4.10 Fotograaf van het jaar 

 

In februari werd ook de fotograaf van het jaar opgestart met een sluitingsdatum van half september. 

Onderwerp: Wat kunnen we over Annen, de omgeving en zijn bewoners vastleggen? Er werden 5 
categorieën vastgelegd en een aantal eisen waaraan de foto’s en de fotograaf aan moesten voldoen. Naast 
een juryprijs is ook een publieksprijs ingesteld.  

Er kwam op het laatste moment een redelijk aantal foto’s binnen die tentoongesteld werden voor de 
dorpsbewoners in het leegstaande pand in het winkelcentrum, dat als pop-up expositieruimte fungeerde. De 
verscheidenheid van het aantal ingezonden foto’s maakte echter dat de verschillende categorieën werd 
losgelaten. Het publiek had een week lang de mogelijkheid d.m.v. een stembriefje hun stem uit te brengen 
voor de publieksprijs.  

Bij een hapje en een drankje werden de prijzen uitgereikt. De juryprijs ging naar Jenny Verwoerd met een 
foto van Gerrit Bazuin en de publieksprijs ging naar Pier Wijnja die de schaapskudde in het kniphorstbos in 
een bijzonder licht vastlegde. 
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4.11 Anneroel van het jaar 
 

In 2021 is in het voorjaar een verkiezing gehouden om aandacht te schenken aan een inwoner die 
wat meer voor een ander gedaan heeft dan de meesten van ons Annenaren.  

De verkiezing is in januari gestart en tegen de sluitingsdatum (31 maart) waren er 15 mensen die 
de moeite hebben genomen om iemand te nomineren voor deze titel.  Het ging om mensen die 
zich in 2020 opvallend hadden ingezet voor het dorp of voor een dorpsgenoot.  

Uit deze mensen is na rijp beraad Evalien Kors gekozen als Anneroel van 2020 met een bokaal, een 
bos bloemen en een foto in de krant. Evalien werd verkozen tot Anneroel van het jaar voor haar 
tomeloze inzet in 2020 voor de Stichting Harleydag Annen en de 65-plussers in ons dorp.  

 
Anneroel van het jaar 2020: Evalien Kors 
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4.12 Dorpenfestival 
 

Het Dorpenfestival, georganiseerd door het Interbestuurlijk Programma (IBP) in samenwerking met 
gemeente Aa en Hunze en het P10 netwerk, zou plaatsvinden op 25 juni 2020 op de Brink in Annen. 
Helaas door alle coronaregels ging dit niet door. Het festival, waar alles wat er leeft en speelt op het 
platteland centraal staat, werd verplaatst naar 1 juli 2021. Omdat de coronaregels wederom golden 
werd besloten om hier een online versie van te maken. 

Tijdens deze dag stonden de kansen van plattelandsgemeenten en hun dorpskernen in de spotlights. 
De opnames voor het digitale festival vonden plaats in de gemeente Aa en Hunze vanuit het 
gemeentehuis in Gieten, het dorpshuis in Annen en Café de Grutter in Annen.  

 

Om te laten zien wat de gemeente Aa en Hunze, en hierbij ook Annen, te bieden heeft zijn er 
verschillende filmpjes gemaakt. Zo was er een intro film voor het online festival, Aa en Hunze in 
vogelvlucht, Etstoel, Kudde van Anloo, Schaapskudde Balloërveld en nog veel meer uit de gemeente.   

Voor de introfilm van het festival hebben twee bewoners uit Annen (Gea Aling en Martin Kamping) 
een bezoeker van het festival meegenomen om hem wat van Annen te vertellen en vooral te laten 
zien. Om de sfeer van het festival te laten beleven heeft de Commissie Dorpsbelangen op de Brink, 
nabij de koepel verschillende kraampjes neergezet.  

Alle filmpjes zijn terug te vinden op YouTube onder Dorpenfestival 2021 
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