
Pagina 1 van 20   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jaargang 6     
    

 
Jaargang 10            april 2019 
 

 
 
Maandag 1 april vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen. 

 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken. Deze keer is dat Ploeg Groen 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast 
gooit. Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt!  
De papiercontainer staat bij de Brandweerkazerne, aan de Spijkerboorsdijk.  
Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
De kalender van Annen samen actueel houden. 
 

 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?  
Ga dan naar www.annen-info.nl klik aan de linkerkant op: Bekijk volledige kalender. 
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 
 

 
Welkom in Annen en tot ziens!  
 
Heb je de nieuwe borden al gezien bij de in- 
uitgaande wegen van Annen? 
De “oude uilenborden” waren wat te klein voor de 
vele activiteiten van het leukste dorp van Drenthe. 
 
Op deze nieuwe borden komen de activiteiten van 
de CD te staan en bijvoorbeeld aankondigingen 
van voetbalwedstrijden van VV Annen en andere 
evenementen. Zo kan je in één oogopslag zien 
wat er te doen is in ons bruisend Brinkdorp. 
  
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Voorterrein Dorpshuis / Sporthal 
 
De kop is eraf!! Begin van deze maand is een begin gemaakt met de aanpassing van het voorterrein van 
het Dorpshuis / Sporthal. In eerste instantie is het groen in en rond het terrein gerooid. Vervolgens is met 
de bestrating van de fietsenstalling bij de voetbalvereniging gestart. Gelijk daarna wordt het terras aan de 
achterzijde van het Dorpshuis aangelegd.  
 
Om de overlast te beperken zal de volgende fase starten na de Sport en Spelweek. Begin juni zullen de 
werkzaamheden dan worden hervat. In de maand mei zal nadere informatie huis aan huis verspreid 
worden over de uitvoering van het plan. 
 
Onderstaand de tekening van het plan. 
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Eieren zoeken met Veelzijdig 
 
De winkeliers van Veelzijdig Annen organiseren in het paasweekend een leuke activiteit. Van Goede 
vrijdag t/m Tweede paasdag kunt u op stap gaan om eieren te zoeken.  
Er worden verspreid door het dorp 12 eieren verstopt. De  locaties staan vermeld op de flyer die 
verkrijgbaar is bij alle deelnemende winkels.  
 
Op de site www.annen1.nl  verschijnen gedurende het weekend hints om u te helpen de exacte locatie 
van het ei te vinden.  
 
Het is de bedoeling dat u alle twaalf eieren vind, maar ook op de locatie laat liggen. Heeft u een ei 
gevonden, in ieder ei zit een letter, cijfer of teken, noteer deze op de flyer en lever deze voorzien van uw 
naam en telnr in bij Slijterij Pinotage in de ton. U maakt dan kans op een van de mooie prijzen 
aangeboden door de winkeliers van Veelzijdig. Dus maak tijdens het paasweekend een heerlijke 
wandeling door ons mooie dorp, vind de eieren en maak daarmee kans op mooie prijzen!  
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Activiteiten Zwembad de Borghoorns 
 
Zwembad de Borghoorns zal op maandag 29 april de deuren openen  
De 1e week gelden beperkte openingstijden. Via Facebook en www.zwembadannen.nl zullen wij 
u op de hoogte houden van de openingstijden. 
 
 
 
De voorverkoop van de abonnementen is inmiddels gestart. 
LET OP : de voorverkoop is tot 15 april. Na 15 april gelden de seizoen prijzen! 
Abonnementen kunnen worden besteld via www.aaenhunze.nl/zwemabonnement  
 

• 6 mei start EasySwim zwemlessen ( 3x per week: ma. do. za.) voor prijzen zie 
www.zwembadannen.nl  

• 6 mei start technische zwemmen voor volwassenen ( € 3,85 per les) 
• 8 mei start plons zwemmen voor 4 jarigen. Speciaal voor de 4 jarigen plonszwemmen. 

Kennis maken met het water, leren spelen in het water en de beginselen leren van het 
survival zwemmen. Woensdagmiddag van 17.30 uur tot 18.00 uur( € 3,85 per les). 

• 8 mei start snorkellessen tussen 19.00 uur en 20.30 uur ( 10 lessen voor € 35,00) 
• 9 mei start zwemvaardigheid lessen voor kinderen 18.00 uur tot 18.30 (€ 3,85 per les) 
• Geef je op via zwembadannen@aaenhunze.nl 
• 19 mei t/m 23 mei Zwem4daagse ( start op zondag!) 
• 19 mei Luchtkussenfestival ( o.v.b.) 

 
 
 
Ondernemersvereniging Anno organiseert ORANJEONTBIJT!! 
 
De ondernemersvereniging ANNO uit Annen organiseert dit jaar het inmiddels zeer bekende en 
gewaardeerde ORANJEONTBIJT op de grote brink in Annen. Alle inwoners uit Annen en omstreken zijn 
van harte welkom om op Koningsdag tussen half 9 en half 11 een heerlijk ontbijt te nuttigen. 
 
Voor dag en dauw staan de ondernemers uit Annen op om het ontbijt te verzorgen. Ze zien dit dan ook als 
een geste om hun klanten te bedanken voor hun trouwe bezoeken aan de diverse winkels en 
ondernemers die het dorp rijk is. 
Het ontbijt zal worden opgeluisterd door het muziekkorps Drenthina.  
De officiële opening vindt plaats om half 9 daarna kan gesmuld worden van vers gebakken broodjes, een 
vers kopje koffie of thee, melk, yoghurtdrankjes, allerlei soorten beleg, een gekookt of gebakken eitje, 
diverse soorten fruit; kortom aan niets zal de bezoekers het ontbreken.  
Hopelijk zal een stralend zonnetje ons deze Koningsdag, waarvan de organisatie na half 11 overgenomen 
zal worden door de Vrienden van Oranje, vergezellen en kan Annen weer terugzien op een gezellige dag.  
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU14mrqZrhAhUO_qQKHfM4BIgQjRx6BAgBEAU&url=http://defontein.net/event/doopdienst/water/&psig=AOvVaw0QfbScW6A7BE-ddKFKEUg6&ust=1553501254247802
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Koningsdag Annen 
 
Op zaterdag 27 april is er weer Koningsdag op de Brink in Annen. De voorbereidingen voor deze dag zijn 
alweer in volle gang.  
 
Het feest begint traditiegetrouw met het oranjeontbijt, aangeboden door de Ondernemersvereniging 
Annen. Dit is een terugkerend festijn, dat ongeveer in 1990 bedacht is door de Ondernemersvereniging 
Anno om hun klanten te bedanken voor hun klandizie. Het oranje ontbijt vindt plaats op de Brink en is 
gratis. 
 
Aansluitend begint het programma dat wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Oranje. Dit 
programma bestaat uit een vrijmarkt, een sport- en speelplein met verschillende uitdagende activiteiten en 
een podiumprogramma. Een belangrijk onderdeel van het podiumprogramma is Annen’s got talent, een 
talentenjacht waar deelnemers hun talenten laten zien voor een jury.  
 
Hoe werkt het?  
Basisschoolleerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten op vertoon van een stempelkaart. Kinderen 
die in Annen op school zitten of naar een kinderdagverblijf gaan krijgen daar hun stempelkaart. Kinderen 
die in Annen wonen maar een basisschool of kinderdagverblijf buiten Annen bezoeken, kunnen een 
stempelkaart ophalen bij de stand van de Vrienden van Oranje op de Brink. Wanneer je een mail stuurt 
naar info@koningsdagannen.nl zal de stempelkaart voor je klaarliggen met je naam er op. Voor alle 
andere kinderen tot en met de basisschool leeftijd is de stempelkaart te koop voor € 6,25. 
 
Kijk voor meer informatie en voor het programma op www.koningsdagannen.nl  
 
 
Donateur van Koningsdag Annen 
 
Koningsdag kan niet bestaan zonder de bijdragen van sponsoren en van onze donateurs.  
 
Donateur - hoe werkt het? 
Als donateur draag je met een bijdrage van € 6,25 per gezin bij aan de stichting. Dit bedrag wordt jaarlijks 
door middel van een automatische incasso geïncasseerd. Donateur word je met het hele gezin, 
onafhankelijk van het aantal gezinsleden ben je met één bijdrage donateur. 
 
Voordelen 
Als donateur krijg je korting op de toegang voor de Oranje bioscoop in januari en op Koningsdag is er een 
speciale ronde van de verloting waarvoor donateurs een lot kunnen afhalen bij de Oranjestand. 
 
Nog geen donateur? 
Ben je nog geen donateur? Ga dan naar de website: www.koningsdagannen.nl en klik op de knop 
‘Donateur worden’.  
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@koningsdagannen.nl
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Automaatje 

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen met Impuls en vrijwilligers mensen helpen mobiel 
en actief te blijven. 

Want ook in de gemeente Aa en Hunze zitten mensen gedwongen thuis vanwege een 
mobiliteitsprobleem. Er is niet altijd een geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of 
anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks nog uit hun huis en raken zij 
in een isolement. 

ANWB Automaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Als 
vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele 
plaatsgenoten.  

Hoe werkt het? 
- Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op met ANWB AutoMaatje in 

Aa en Hunze door te bellen naar 0592 – 245 924. 
- De coördinator zoekt een vrijwillige chauffeur die kan rijden op het gewenste tijdstip. 
- De coördinator belt u terug als er een vrijwilliger beschikbaar is en geeft de globale kosten van  

€ 0.30 per kilometer door. 
- Op het afgesproken tijdstip meldt de vrijwilliger zich bij u en gaat u samen op stap. Bij korte ritten 

zal de vrijwilliger bij u blijven. Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit? Dan maakt de chauffeur 
een afspraak wanneer hij weer klaarstaat voor de terugreis. 

- U betaalt de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwilliger. 

Kent u in uw dorp mensen  die minder mobiel zijn en die geen redelijk alternatief hebben, waardoor ze 
teveel thuisblijven? Informeer hen dan over het ANWB AutoMaatje. ANWB AutoMaatje brengt ze weer 
onder de mensen. Bij Impuls Welzijn in Gieten is foldermateriaal beschikbaar die u zou kunnen geven aan 
de desbetreffende inwoner.  
 
Wilt u ook chauffeur worden? 
Om de minder mobiele inwoners in uw dorp te vervoeren zijn natuurlijk ook vrijwillige chauffeurs nodig. 
Kent u of bent u iemand die op deze manier iets voor dorpsgenoten wilt betekenen, neem dan contact op 
met de coördinator van ANWB AutoMaatje voor meer informatie.  
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/vacatures/bekijk/automaatje-1  
Bel: 0592 – 245 924 
Mail: automaatje@impulsaaenhunze.nl  
 
 

  

 

http://www.annen-info.nl/
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Mid Zomer Water Volleybaltoernooi 21 juni geef je op! 

Beste sportliefhebbers, 

Zwembad De Borghoorns te Annen en Ous Kluppie, recreantenvolleybal te Annen, nodigen je uit om op 
vrijdag 21 juni deel te nemen aan een gezellig en uniek recreatief volleybaltoernooi IN en ROND het 
zwembad van Annen. 

De deelnemende teams ontmoeten elkaar op het veld én in het water. Je wordt gegarandeerd NAT!! 
Zwemkleding meenemen!! 
Er wordt gespeeld om de Zwembad Borghoorns Wisseltrofee. 
Uiteraard ga je meedoen!! 
 
Meld je als team aan (minimaal 6 spelers) om sportief en gezellig mee te spelen. 
Aanmelding en/of belangstelling aan te geven via e-mail: ouskluppie@ziggo.nl 

Deelnamekosten bedragen € 15,-- per team. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 7 juni te zijn ontvangen op 
bankrekening NL92RBRB 0706 3458 78 tnv Ous Kluppie te Annen. 

Na afloop van het toernooi is gelegenheid voor een gezellig nazitten. 
Aan alle deelnemende teams wordt door de organisatie een kleine versnapering aangeboden. 
 
DATUM: vrijdag 21 juni 2019 
LOCATIE: Zwembad De Borghoorns, Ronkelskamp 40, Annen 
AANVANG: 18.30 uur (zwembad open vanaf 18.00 uur) 

NB: als weersomstandigheden het niet toelaten het toernooi doorgang te laten vinden, is een 
reservedatum gepland op vrijdag 5 juli. 

Meld je aan en graag tot vrijdag 21 juni 2019 !! 

 

Tijdens het toernooi zijn de huisregels van Zwembad De Borghoorns van toepassing 

 
 
 
 
 

 
 
Schotse avond 
 
Dinsdag 16 april, 19.45 uur: afdelingsavond in het Dorpshuis 
Schotse avond met Carieke Pol over het ontstaan van de Schotse dans en 
bijbehorende kleding. Ook zingt Carieke Schotse liedjes. 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:ouskluppie@ziggo.nl
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Zaterdag 13 april oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen. 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan kan je 
ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in 
overleg. Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op 
Zuidlaarderweg 47 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger 
wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

LET OP: WIJ NEMEN GEEN WITGOED MEER IN! 
 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 

 
 
 
Harleydag Annen stelt AED beschikbaar 
 
Op maandag 25 februari is op initiatief van Stichting Harleydag Annen, in samenwerking 
Hartveilig Annen, een nieuwe AED inclusief buitenkast geplaatst. De AED, die 24 uur per dag bereikbaar 
is, is geplaatst bij de familie Krans aan Zuidlaarderweg 47 te Annen, naast de oud ijzerbak.  
 
Hiermee komt het totaal aantal beschikbare AED’s, die dag en nacht bereikbaar zijn, in Annen op 4 stuks. 
Annen is hiermee hartveilig. De aanschaf van de AED werd mogelijk gemaakt door de inzameling van 
oude metalen door de Stichting Harleydag Annen.  
Met deze actie is Annen weer een stapje dichterbij het einddoel, Annen het (hart)veiligste dorp van 
Nederland te maken. 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
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Zit jij in groep 6, 7 of 8? En lijkt het je leuk om bezig te zijn met 
programmeren? Kom dan naar DigiLab on Tour in de Bibliotheek! 
We gaan je leren hoe je robots kan laten bewegen en een drone 
kan laten vliegen.  
 
De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 10 april in de 
bibliotheek Annen. Meld je snel aan, want vol is vol! 
Deelname is gratis. Inschrijven kan via: 
 
 

 
https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/6578-digilab-on-tour-annen 
 
Klik & Tik: computercursus voor beginners  
Heb je moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! De Bibliotheek helpt door middel van 
de cursus Klik & Tik. Deze cursus leert mensen beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
computer. Je leert bijvoorbeeld websites zoeken, e-mailen en hoe je bestanden kunt downloaden. 
Klik & Tik bestaat uit drie delen: 
• De basis (over typen, klikken en websites bekijken) 
• Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers) 
• Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs 
Dinsdag 2 + 9 + 16 + 23 + 30 april 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Kosten: gratis 
Voor meer informatie en opgave: info@bibliotheekannen.nl 
Tel: 088-0128295 
 
Cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD 
In de cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD leer je digitale (overheids)diensten gebruiken, o.a. van 
de gemeente, mijn overheid en de Belastingdienst.  
De cursus bestaat uit modules, bijvoorbeeld over: 
• een DigiD aanvragen en gebruiken  
• informatie zoeken en vinden op websites van de overheid 
• een toeslag aanvragen 
• een afspraak maken via een website 
• je persoonlijke omgeving gebruiken van overheidsorganisatie, zoals Mijn toeslagen, werk.nl en 
MijnOverheid. 
Deelname aan deze cursus is gratis voor inwoners van Aa en Hunze. 
Data: dinsdagmorgen 14, 21, 28 mei en 4 juni 
Tijd: 9:30 – 11:30 uur 
Opgave via de website: 
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1 
 
Digitaal Café 
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur. 
Het Digitaal Café is een gratis digitaal spreekuur voor leden én niet leden van de Bibliotheek. 
Een deskundige medewerker beantwoordt alle vragen over het gebruik van de computer, laptop, tablet, 
printer, e-reader en smartphone. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de 
Bibliotheek, zoals het downloaden van e-books en het gebruik van de website.  
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/6578-digilab-on-tour-annen
mailto:info@bibliotheekannen.nl
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1
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Boekstartuurtje 
Het boekstartuurtje is een gezellig uurtje waarin nul- tot vierjarigen en hun (groot)ouders of oppas elkaar 
ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes.  
De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.  
Eenmaal per maand op woensdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur. 
Data: 10 apr – 15 mei 2019 
 
De Bibliotheek is gesloten op: 
Maandag 22 april (tweede paasdag) 
Woensdag 1 mei 
Woensdag 29 mei 
Donderdag 30 mei (hemelvaart) 
Maandag 10 juni (tweede pinksterdag) 
 april (2e paasdag) 
 
 
 
 

Handbalvereniging Annen dit jaar  ! 
 
Veel inwoners en oud inwoners van ons dorp hebben al die jaren kunnen 
genieten van het handballen en kennen wel iemand die handbalt of 
gehandbald heeft. 
Als vereniging zijn we blij dat we deze snelle enerverende teamsport 
kunnen blijven bieden aan veel sporters. Ook organiseert HVA regelmatig 
iets extra's voor de leden, zo gaan er ruim 60 leden naar de dames 
interland  Nederland-Duitsland. 
 
Natuurlijk is iedereen welkom om een keer mee te komen trainen of om een 
wedstrijd te bekijken en zelf te ervaren waarom aan deze sport al 70 jaar in 
Annen vele Anneroelen plezier beleven. 
 

Als vereniging hopen wij ook de komende jaren nog wedstrijden en andere activiteiten mogen 
organiseren.  
 
Lijkt het jou iets om als oud handballer of als beginnende handballer een paar keer mee te trainen dan 
ben je van harte welkom. 
Kijk op onze website www.handbalannen.nl voor de trainingstijden. 
Wij hopen het volgend seizoen naast diverse dames en heren teams weer met een groot aantal 
jeugdteams de competitie te starten. 
 
Als er verder nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Handbal Vereniging Annen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.handbalannen.nl/
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De gezellige Brinkmarkten komen er weer aan! 
 

 
14 april 
19 mei 
2 juni 
14 juli 
28 juli 
11 augustus 
1 september 
 
Voor meer informatie kijk op de nieuwe website: 
 
www.brinkmarkten-annen.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bloemenverkoop Toneelvereniging ADVENDO. 

Dit jaar bestaat Toneelvereniging ADVENDO  jaar en is hiermee de oudste vereniging van 
Annen! 
 
Om dit heugelijke feit te vieren zal er november 2019 een speciale uitvoering zijn.  
Binnen de vereniging zijn we inmiddels begonnen met de voorbereidingen. 
 
Om dit te kunnen bekostigen houdt de toneelvereniging op dinsdag 16 april een bloemen 
verkoopactie. De leden van de vereniging komen dan bij u langs 
met rode buitengeraniums.  
De prijs van de geraniums is € 2,50 per stuk of 5 geraniums voor 
€ 10,-. 
Vanaf + 17.30 uur kunt u de leden van ADVENDO aan de deur 
verwachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.drentslandschap.nl 
 
Het Drents Landschap organiseert veel activiteiten bijvoorbeeld: 
 
 
 
Lammetjesdag op het Hijkerveld 
 

Op zondag 7 april a.s. vindt van 11-16 uur bij de schaapskooi op het 
Hijkerveld de traditionele Lammetjesdag plaats van Het Drentse Landschap. 
Toegang is gratis. De schaapskooi Hijkerveld is vanaf het dorp Hijken 

http://www.annen-info.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.nl/
https://www.drentslandschap.nl/
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aangegeven met bordjes. Honden mogen helaas niet meekomen, ook niet als ze aangelijnd zijn.  

 
 

 
 
Buitenrit de Brinkruiters 21 april 
 
 
Net als afgelopen jaren organiseert R.V. de Brinkruiters in april een buitenrit. Dit jaar op 21 april, eerste 
paasdag. 
In samenwerking met Staatsbosbeheer is een prachtige route uitgezet langs mooie locaties:  
Zandverstuivingen, heidevelden, meanderende beekjes en vergezichten met de schotse hooglanders van 
de Kudde van Anloo. 
Het startpunt is aan de voet van de Kymmelsberg te Schipborg.  Op steenworp afstand van de Drentsche 
Aa. 
De route gaat door Schipborg naar Oude Molen om vervolgens via de Gasterse duinen langs de loop van 
het Anloërdiepje  Anloo aandoen.   
Als Annenaren kunnen we terecht trots zijn op zo'n mooie omgeving. 
Om ook niet Annenaren van deze rit te laten genieten staat de tocht open voor Brinkruiterleden en  niet-
Brinkruiterleden.  
Met een kleine kanttekening ……….. je moet wel over een eigen paard of pony beschikken. 
 
Meer info op de rit is te vinden op onze website: www.brinkruiters.nl  
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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 Wat is er te doen in Ons Dorpshuis? 
 
Voor alle activiteiten die in de loop van het seizoen te verwachten zijn wordt u verwezen 
naar de website van het dorpshuis. www.dorpshuisannen.nl  
 
De activiteiten die in de maand april plaatsvinden op een rij: 
 
 
 

 

 
Maandag 8 april: IMPULS met Repaircafé. 
In samenwerking met IMPULS is er iedere tweede maandag van de 
maand in “Ons Dorpshuis” het Repaircafé.  
Is er iets stuk, kom naar het Repaircafé en wie weet krijgt uw 
gebruiksvoorwerp een tweede leven.  
De komende maand is hiervoor gelegenheid op maandag 11 februari. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

 

 
Dinsdag 10 april: Inloopspreekuur IMPULS 
Voor al uw vragen m.b.t. mantelzorg en leefbaarheid. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 

 

 
Zaterdag 20 april: Gert Sennema met Westkantstad 
Gert Sennema laat zich inspireren door zijn directe omgeving, het  
Westerkwartier, in relatie tot de wereld. In zijn streektaal worden 
verhalen muzikaal omlijst met gitaar.  
Aanvang: 20.00 uur. Entree € 7.50 Vrienden € 2.50 

 

 
Maandag 29 april : Sociale Huiskamer PLUS 
Met gastspreker of gespreksonderwerp. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 

 
Mocht u meer informatie wensen omtrent de koffieochtenden, neem dan contact op met 
Martine Hopman, buurtwerker bij IMPULS, de welzijnsorganisatie van de gemeente  
Aa en Hunze. m.hopman@impulsaaenhunze.nl of telefonisch 0592-245924. 
 
 
 
Geen paasvuur dit jaar! 
 
Het is de handbal vereniging niet gelukt om een paasvuur te organiseren dit jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
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Themafilm ‘Naar Buiten!’ in april te zien in het Drents Archief 
 
In het Drents Archief draait in de maand april de gratis themafilm ‘Naar Buiten!’. Met fragmenten uit de 
periode 1950-1970 laat de film nostalgische en hartverblijdende beelden van het vroege voorjaar in 
Drenthe zien. Van voorzichtig ontluikende krokussen tot lammetjes die voor het eerst gras onder hun 
hoefjes voelen, en van voorjaarsschoonmaak tot voorjaarsmarkt. De film duurt ongeveer een half uur en is 
vanaf 2 april de hele maand gratis en doorlopend te zien in de Digilounge van het Drents Archief.   
De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur.  
www.drentsarchief.nl/nieuws 
 
 
 
 
Weten waar je vandaan komt? 
Gratis stamboomhelpdesk bij het Drents Archief 
 

 Bijna iedereen is nieuwsgierig naar het verborgen verleden 
van zijn of haar eigen familie en stamboomonderzoek is 
tegenwoordig voor velen een fascinerende bezigheid. Voor de 
een is het een leuke, ontspannende, hobby, voor de ander een 
sterke historische belangstelling. Mensen die nieuwsgierig zijn 
naar hun voorouders en overwegen zelf onderzoek te doen 
maar niet weten waar ze moeten beginnen kunnen naar de 
stamboomhelpdesk bij het Drents Archief. Maar de helpdesk is 
er ook voor mensen die al onderzoek doen maar niet verder 
komen dan die éne voorouder. Ervaren onderzoekers geven 
elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur gratis tips & tricks 
in de zoektocht naar de eigen familie. 

 
Zoveel mogelijk gegevens 
Belangrijk is om zoveel mogelijk gegevens mee te nemen van voorouders uit de 20ste eeuw of verder 
terug: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, trouwdatum en namen van eventuele 
kinderen. Met deze gegevens helpen de helpdeskmedewerkers de bezoekers verder op weg. 
Wie weet blijk je wel af te stammen van keuterboer uit Gieten of van een gevaarlijke roodharige 
messentrekker uit Haarlem. 
 
Veel bezit of armoedzaaier 
Bezoekers van de helpdesk krijgen zoektips voor de verschillende digitale bronnen waarin enorm veel 
informatie is te vinden. Hadden de voorouders veel bezit, een boerderij en landerijen? Of is een over-
overgrootvader ooit opgepakt voor oplichting en flessentrekkerij? Mensen krijgen tips over het gebruik van 
bijvoorbeeld de website alledrenten.nl met belastingarchieven, doopboeken en vonnissen en natuurlijk de 
burgerlijke stand. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

  
Live beelden kijken van uilen in Nederland! 

Ga naar https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
 
________________________________________________

______________________________________ 

http://www.annen-info.nl/
http://www.drentsarchief.nl/nieuws
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Waarom de Annenaren "oelen" genoemd worden 
 
door Marianne Mulders-Zonneveld 
 
 
    Bijnamen, koosnamen, schimpnamen, geuzennamen : 
    ze hebben allen één ding gemeen, ze voegen net dat éne  
    woordje toe waardoor iedereen weet over wie het gaat. 
 

Iets noemen, benoemen ,iemand een naam geven is zo oud als de mens 
praten kan. Het maakt deel uit van iedere gewone conversatie. Vaak is 
zo'n bijnaam tevens als schimp- of scheldnaam in gebruik. Je kunt er ook 
trots op zijn en dan is het je "geuzennaam" * geworden.   
Op school kent iedereen wel een rooie, een vuurtoren, 'n beugelbekkie of 
een slome.  
Geen leraar in het onderwijs of zijn leerlingen noemen hem achter zijn rug 
heel anders dan dat hij gedoopt is. 

Een halve eeuw geleden had 90 % van de mannen in Annen een bijnaam, overigens met name de 
mannen, de vrouwen kwamen er kennelijk bekaaid van af.  
Niet altijd waren dit vleiende namen, maar met al die Henduk's, Bertussen en meer van die 
veelvoorkomende voornamen, maakte zo'n extra toevoegsel als Lappie, Stoet of Kokkie  in één klap een 
boel duidelijk. Leuk voor TOEN om nog eens aandacht aan te besteden.. 
 
Het land rondom was in vele perceeltjes bouw- en weiland opgedeeld en die hadden ook hun eigen 
"bijnamen", de zgn veldnamen. Door alle schaalvergroting en ruilverkavelingen raakten ze in onbruik, en 
als we niet oppassen, worden ze straks gewoon vergeten. Maar vroeger wist iedereen precies waar en 
van wie de Börghoorns was, of de Goesken, de Kat-in-zak, het Tranendal en het Hemelriek. 
 
De dorpen onderling  hadden vooral fraaie schimpnamen voor elkaar: de Eexter Ossen, de Gieter Heren, 
de Gasterse Botterkrammers, Zuidlaarder Windhappers of Zoeplaorders en zo komen we bij de Anner 
Oelen. 
 
Volgens de 'Encyclopedie Drenthe on line' hebben de Annenaren er 3 : 
Oelen, Mooshappers en/of Moosstengels.  
"Klopt niks van", zeggen ze hier, "Als je het hebt over die 'Anerse Moos- of Moushappers', dan zijn dat die 
van Anderen, niet die van Annen". Dat d-tje van Anderen wordt wel eens ingeslikt, dan hóór je wel 
'Anerse' maar ìs het 'Anderse'. Zo komt zo'n misverstand in de wereld .Andere schrijvers nemen het 
vervolgens over en de fout gaat een eigen leven leiden.  
Wij van Ann'n bint Oel 'n, punt uit! 
 
Maar als je vraagt: "waaròm zijn we oelen ", dan blijft het stil. 
Bijnamen komen nooit zomaar uit de lucht vallen, er is altijd 
een aanleiding voor. 
We duiken weer de boeken in.  
Oelen zijn uilen en die heb je in verschillende varianten:  wijze 
uilen, uilskuikens en nachtuilen (kleine vlindersoort).   
Uilskuikens zijn in de volksmond domme wezens en zo zal het 
als scheldnaam zeker gebruikt zijn. Letterlijk staat er in het 
Drents Woordenboek van Hadderingh en Veenstra het volgende te lezen: 
 "Aj eein in Annen hellig hebben wilt, moej mor rowpen van : 'Anner Oel!'" 
Duidelijke taal, is niet als compliment bedoeld. 
In Annen zelf denkt men daar natuurlijk heel anders over en zijn we juist trots op onze geuzennaam. Of 
we nu echte oelen zijn of import-oelen, we zijn bovenal Wijze Oelen en eensgezind zetten we alle oelen 
weer buiten als de Sport & Spelweek er aankomt. Fier wappert onze wijze oel in zijn banier boven het gele 
zand en het groene veen. 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi86I7WnJ3hAhWSM-wKHcb_BMQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.duic.nl/advertorial/ontdek-samen-boswachter-braakbal-uil/&psig=AOvVaw12bs-Kumpb5YWIzj28oTSO&ust=1553600926189419
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw4tycnp3hAhUBPVAKHVeuBpsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/be/p/diamond-painting-vliegende-uil-160-x-80-cm-full/9200000095677522/&psig=AOvVaw3XwuZ9dX0v1_qWp6S7Uc2A&ust=1553601049102221


Pagina 17 van 20   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl                   jaargang 10 2019 
 

Waarom uilen als wijs beschouwd worden, is niet met zekerheid te zeggen, maar wel is zeker dat het al 
een hele oude traditie heeft. Al in de mythologie bij de oude Grieken staat de uil als symbool voor  
wijsheid. De godin Pallas Athene heeft als attribuut -dwz het symbool waaraan ze altijd herkenbaar is- de 
uil. Ooit won ze de wedstrijd wie beschermvrouwe of beschermheer van de stad Athene mocht worden. 
Dat deed ze door de olijfboom te scheppen. De olijfboom werd de motor van de Griekse economie en gaf 
Athene haar voorspoed. 
Dit bijzondere teken van intelligentie en vooruitziende blik, kortom de wijsheid van deze godin straalde 
sindsdien af op de olijfboom evenals op haar metgezel de uil.  
Zo werd de uil de wijze uil. 
In Europa zou de uil vanwege haar starende ogen ook zelf het vermogen hebben om in de toekomst te 
kijken en wordt ze daarom vaak als vertrouweling van heksen gezien. 
Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant weet altijd alles, wie kent hem niet? 
De uil is nog steeds gekoppeld aan boekenwijsheid. Boekomslagen hebben soms een uiltje in het kaft 
gedrukt en menig uil op een plankje siert de kast als boekensteun. 
 

Maar waar komen nu de wijze uilen in Annen vandaan? Daarvoor 
gaan we opnieuw een stukje terug in de tijd. Want Annen had wel 
degelijk wat met wijzen. 
Het geslacht Alting, die uit de oorkonde van 1309, de voorvaderen 
van hagepreker Menso Alting, heeft "vele  beroemde en wijze 
mannen voortgebracht".  Zo staat te lezen in de eerste Drentse 
VolksAlmanak van 1837. En die citeerde weer uit andere destijds 
gerenommeerde bronnen. 
De familie zelf was ervan overtuigd "afkomstig te zijn uit het vlek 
Annen" (zie TOEN 2-4).  
 

De conclusie ligt voor de hand: het waren de Altings die vele wijze oelen leverden. 
 
Maar er dient zich nog een verklaring aan. Een oel is meer dan alleen een uil! 
Ik las toevallig ergens dat er vroeger nog een woord oele of ûle in gebruik was, een oud Germaans woord 
dat niets te maken heeft met uilen maar dat verwijst naar een bepaald type moerasgebied! Twee 
woorden oel die later in elkaar overgegaan zijn. Deze oel is een soort veldnaam!! 
Met het Anner Moeras zowat naast de deur, tussen dorp en Hunze in, was de associatie  
Anner Moeras <-> Anner Oel gauw gemaakt. 
Ik heb daarom deze gedachtegang van moeras naar oel voorgelegd aan Theo Spek (autoriteit op gebied 
van het Drentse esdorpenlandschap) en hij bevestigt deze mogelijkheid. Hij verwijst daarbij naar het  
Woordenboek van Drentse Dialecten of te wel "De Grote Kocks" :  
naast de betekenissen van 'oel' (1. uil, 2. vlinder, 3. mop, grapje, 4. mislukking en 5. tenger persoon) is 
ook aangegeven dat het kan gaan om ' veengebieden '.  
Maar vooral van belang is het boek van Schönfeld, 1949, Veldnamen in Nederland.  
Theo Spek schrijft : 'Het woord oele zoals in Oelebroeken, Ulebroeken, Ulengoor of het Duitse Uhlenhorst 
zou volgens Schönfeld kunnen betekenen: "laag weiland", oorspronkelijk "moerasgebied". Dit lijkt mij een 
veel logischer verklaring, omdat uilen normaliter niet veel voorkomen in moerassen.'  
Hij kent zelf verscheidene voorbeelden van veldnamen  met oelen in de kwelrijke en daardoor wat 
voedselrijke vochtige gebieden in Drenthe. Ze werden in de prehistorie en de vroege Middeleeuwen al 's 
zomers begraasd en in de latere Middeleeuwen en daarna ontgonnen tot groenlanden.  
De kwelzone onder aan de Hondsrug  met zijn vroegere elzenbroekbossen dat wij kennen als het 
Annermoeras (of te wel de Anner Oel),  past helemaal in deze beschrijving. 
 
Wij danken onze bijnaam hoogst waarschijnlijk aan ons Annermoeras. 
Mooshappers? Nee, moerashappers! Echte oelen. En wijs. 

 
*Geus is een oud woord dat bij ons  in gebruik kwam in de tijd van Filips II, 
en wel na 5 april 1566, toen Lodewijk van Nassau en Hendrik van 
Brederode een smeekschrift aanboden aan de landvoogdes Margaretha van 
Parma voor schorsing van de plakkaten (bevelschriften) tegen de 
Hervormden. De tegenpartij noemde de smekelingen toen schimpend "des 
gueux", bedelaars. Een paar dagen later werd "geuzen" uitgeroepen tot 
partijnaam door van Brederode. De geuzen droegen vanaf dat moment trots 
een bedelnap aan een ketting om hun hals als partijsymbool. In augustus 
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barstte de Beeldenstorm los en werden vele rooms-katholieke kerken grondig geplunderd en de beelden 
kort en klein geslagen.  
 
 
Bronnen: 
De (eerste) Drentse VolksAlmanak van 1837 
Drente in grootvaders tijd, Henk Vonk, 1984 
Volksleven in het oude Drenthe, G. Kuipers, 1976 
Encyclopedie Drenthe on line feb 2008 
Drents Woordenboek, Hadderingh en Veenstra, 1988 
1001 Symbolen, Tresidder, 2004 
Veldnamen in Nederland, Schönfeld, 1949 
Woordenboek van de Drentse Dialecten of te wel "De Grote 
Kocks" 1996/97 
Internet Vlaggensite http://flagspot.net/flags/nl-dr-al.html#al_ 
 
Eerder gepubliceerd in de TOEN van de historische vereniging 
Annen 
© Marianne Mulders-Zonneveld 
 
 
 

 
2 uur collectelopen = 1 warme winterjas 

Nationaal Fonds Kinderhulp zoekt collectevrijwilligers voor 15 t/m 20 april 
 
Van 15 tot en met 20 april 2019 is het de landelijke collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp. Dan 
gaan alle medewerkers en vele collectevrijwilligers de straat weer op. Met allemaal 1 doel: een volle 
collectebus. Want in ons land groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat zijn er 315.000 in totaal. En 
om zoveel kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Nederlanders zijn gelukkig vrijgevig aan 
collectanten! Dus hoe meer collectevrijwilligers, hoe hoger de opbrengst. De tijdsinvestering (een avond 
collectelopen is slechts een uur of 2) is het zeker waard, want de inhoud van 1 volle collectebus is al snel 
goed voor: 

• 3 keer een mooie pakjesavond, 
• een goede winterjas, 
• een dagje uit inclusief openbaar vervoer, 
• of een gym-outfit inclusief schoenen voor op school. 

 
315.000 kinderen die opgroeien in armoede: dat zijn er zo’n 3 per klas… Een onbevangen jeugd of een 
sociaal vangnet kennen zij niet, volwassen zorgen wel. Niemand die een fiets voor ze koopt als deze 
kapot gaat of helpt met schilderen van hun kamer als ze het huis uitgaan. Ze slaan verjaardagen en 
feestdagen over en lopen in de winter nog in dunne zomerkleren. Kinderhulp helpt hen door simpele 
dingen zoals een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten 
kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen! Om dit mogelijk te maken is Nationaal Fonds 
Kinderhulp afhankelijk van giften en donaties.  
 
Loop je alsjeblieft ook mee?  
Met jouw hulp steun je niet alleen Kinderhulp, maar draag je ook bij aan een mooiere samenleving waarin 
iedereen meetelt en kan meedoen. Aanmelden? Fantastisch! Dat kan voor Annen bij:  Hans Brandts 
Buys, tel.  0592 272.393. of hans@brandtsbuys.nl, maar ook via: collecte@kinderhulp.nl.  
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Avondexcursie Boonspolder 
 
De Historische Vereniging Annen en de Stichting K.P. Boon (eigenaar van de Boonspolder) nodigen de 
leden van deze vereniging uit om eens rond te kijken in de Boonspolder. Ook niet leden zijn welkom! 
 
Wanneer: dinsdag 14 mei. 2019, 18.30 uur 
Startpunt: Annermoeras 6 (voor de oude schuur)  
Meerijden? Verzamelen voorzijde winkelcentrum om 18.15 uur 
Kosten: geen 
 
Wat kunt u verwachten: 
•    Een rondleiding door de historische ontginning van het landbouwbedrijf Boonspolder. 
•    Een bezoek aan het oude kantoor met foto's en kaarten uit de begintijd van het landbouwbedrijf van 
P.K. Boon en later zijn neef K.P. Boon. 
 
De Boonspolder is een bijzonder element in het gebied van het Hunzedal.  
Het circa 100 hectare grote akkerbouwbouwbedrijf was in vroegere tijden een zeer vooruitstrevende 

onderneming, in eigendom van de familie Boon.  
 
In verschillende afleveringen van ons 
kwartaalblad TOEN hebt u over het wel en wee 
van dit bedrijf en levensverhalen van mensen en 
families die daar gewerkt en gewoond hebben, 
kunnen lezen. Toch kennen de meeste mensen 
dit bijzondere bedrijf eigenlijk niet van dichtbij. 
Deze excursie geeft u de kans om de historie van 
het landbouwbedrijf in combinatie met het 
bijzondere landschap nader te leren kennen en de 
eerder gepubliceerde verhalen in de TOEN tot 
leven doen komen. 
 
 
 
 
 

 
Aanmelding: 
Wilt u deelnemen aan deze excursie, dan wordt u gevraagd om u aan te melden bij de secretaris van de 
Historische Vereniging Kiki Anninga (bij 
voorkeur) via: secretaris@annentoen.nl of telefonisch via: 06 57339898  
U wordt verzocht uw aanmelding uiterlijk voor vrijdag 10 mei door te geven. 
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“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
  

U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen voor een gratis 
kopje koffie of thee en een gezellig praatje met dorpsgenoten. Er is ook de 
mogelijkheid om een spelletje te doen of creatief bezig te zijn. Aan de Inloop 
zijn verder geen kosten verbonden.   
 
Op dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd. Dit 
kan zelf gemaakt zijn of gekocht. De workshops worden van te voren 
aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe en bij 

wie men zich moet opgeven staat aangegeven.  
 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys bereikbaar op maandag en dinsdag (06 121 94 434) 
De Inloop: Dinsdag 14.00 – 16.30 uur 
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