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   Jaargang 11                                          april 2020 
 

 
 

Corona, samen staan we sterk! 
 
Ook Annen is in de greep van het coronavirus. We merken het allemaal en moeten elkaar daar volop in 
steunen. Belangrijk is natuurlijk dat wij ons houden aan de maatregelen zodat het virus zich minder snel 
verspreidt.  
 
Dit is zeker ook van belang voor al onze Anneroelen die werkzaam zijn in de zorg. Zij hebben het nu 
razend druk en doen er alles aan om onze gezondheidzorg te waarborgen.  
Maar denk bijvoorbeeld ook aan de harde werkers in de winkels die ook risico lopen om besmet te worden 
als we niet met elkaar de maatregelen in acht nemen. 
Zo dragen heel veel mensen hun steentje bij om alles zo goed mogelijk door te laten gaan. Anderen 
mensen uit het dorp leven in onzekerheid ten aan zien van hun gezondheid, werk of maken zich zorgen 
om hun dierbaren. 
 
Heel veel tijd en energie is er al gestoken in activiteiten voor ons bruisend dorp. Maar helaas kunnen deze 
evenementen de komende periode niet doorgaan. 
Zo ook de Sport en Spelweek. Zowel Commissie Dorpsbelangen als alle ploegen vinden dit natuurlijk zeer 
spijtig. Maar het motto van de Sport en Spelweek is verbroedering door een sportieve strijd tussen de 
wijken. Daarnaast zorgt de Sport en Spelweek voor vele sociale contacten in de buurten zelf.  
Dit moeten we nu als voordeel meenemen. Wees er voor je buurtgenoten en help elkaar daar waar het 
kan. Laten we als Anneroelen zien wat voor geweldig en sociaal dorp we zijn.  
 
Ik wens iedereen veel sterkte en gezondheid de komende 
periode. Ik ben er van overtuigd dat wij na deze corona crisis 
er met z’n allen weer voor zorgen dat wij het leukste en meest 
bruisend dorp van Drenthe zijn 
 
Ype Tol,  
 
Voorzitter Commissie Dorpsbelangen 
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Oud papier voor Annen, nu zelf even wegbrengen 

Oud papier is een belangrijke inkomstenbron 
voor het dorp aangezien we daar een hoop 
leuke dingen mee kunnen doen.  

In verband met het coronavirus kunnen we 
het papier niet bij u ophalen. 

Maar gelukkig is er wel de mogelijkheid om 
uw oud papier in te leveren in de 
papiercontainer bij de brandweerkazerne.  

De container bij de kazerne is heel mooi, want 
ook mensen van buiten Annen hebben de 
container gevonden. Dat vinden wij niet raar, 

dat vinden wij alleen maar heel bijzonder! 😊  

We zijn blij met al het papier en karton, alle beetjes 
helpen! 

Wel vragen wij jullie om het netjes te houden, 
aangezien onze vrijwilligers het anders weer 
moeten opruimen. 

• Bundel het oud papier goed, of doe de doos 
goed dicht. Het is een open container, het kan er 
anders zo uitwaaien. 
• Alleen oud papier of karton is welkom. 
• Gooi dus geen ander afval in de container. 
• Zet het oud papier niet naast de container. 
• Stuur een berichtje als container vol is naar 
oudpapier@annen-info.nl 

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  
Wil je dat een activiteit op deze kalender en/of in het Mededelingenblad komt te 
staan stuur je info dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl 
 
  

 

Klopt dat wel? 

 

Zie je iets op de site van Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat niet klopt? 
Geef het dan even door via info@annen-info.nl  Alvast bedankt hoor! 
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Hulp nodig? 
 
Een grote groep vrijwilligers in Annen heeft aangegeven mee te willen werken aan Naoberhulp Annen. 
Gewoon om elkaar een handje te helpen. 
In deze onzekere tijd met het coronavirus speelt de vraag naar hulp nog meer.  
Daarom heeft de werkgroep besloten per direct van start te gaan. 
 
Heeft u in het kader van het coronavirus hulp nodig, omdat u bijvoorbeeld de deur niet uit mag of durft 
neem dan contact met ons op. 
Ook voor andere hulpvragen kunt u contact met ons opnemen, dringende hulpvragen zullen we als eerste 
beantwoorden. 
Heeft u hulp nodig? 
Stuur een mailtje naar naoberhulpannen@gmail.com  
Of bel naar 06 26 11 55 29. 
Een van de vrijwilligers neemt dan contact met u op om uw hulpvraag te bespreken en om te kijken hoe 
de vraag het best opgelost kan worden. 
We hopen u hiermee zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
 
 
Vriendelijke groet namens,  
 
Werkgroep Naoberhulp Annen 
Buurtwerk Impuls. 
Commissie Dorpsbelangen Annen www.annen-info.nl  
 

 

 

 

’t Holthuys op slot, stuur je groet per post! 
 
We laten onze Anneroelen toch niet in de steek? 
Stuur een kaartje naar bewoners in ’t Holthuys. 
Medewerkers van ’t Holthuys zullen de post verdelen onder de bewoners, zodat iedere bewoner een 
berichtje “van de buitenwereld krijgt”. 
Zo laten we met z’n allen zien dat we aan hen denken! 
 
Stuur je post naar: Beste bewoner van ’t Holthuys 

Wepel 2, 9468 HG Annen 
 
 
Laten we dit allemaal elke week een keertje doen zolang het nodig is! 
 
 
Vriendelijke groet namens,  
 
Werkgroep Naoberhulp Annen 
Buurtwerk Impuls. 
Commissie Dorpsbelangen Annen www.annen-info.nl   
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Een nieuw lid van Commissie Dorpsbelangen stelt zich even voor 

 
Ik ben Eelke Jan Bouma, 37 jaar oud, geboren en 
opgegroeid in het Friese Workum (kan er ook niks aan 
doen). Na 15 jaar in de stad Groningen te hebben 
gewoond, woon ik nu vier jaar, samen met Esther, Bente 
en Janne, in Annen aan de Annerstreek. 
 
In het dagelijks leven ben is fysio- en manueeltherapeut 
en mede praktijkeigenaar in Appingedam e.o.. In mijn vrije 
tijd ben ik veel aan het sporten. Zo houd ik van tennissen, 
wielrennen, mountainbiken, hardlopen en schaatsen. 
 
Nu vragen jullie je misschien af: Hoe kom je zo in Annen 
terecht? In onze zoektocht waren we op zoek naar een 
dorp, met voorzieningen, activiteiten en een mooie 
omgeving. Nou, dat was uiteindelijk dus niet zo moeilijk! 
En het voelt echt goed hier in Annen. 
 
Als je naar een dorp verhuist, weet je dat er ook wat van 
jezelf wordt verwacht om het dorp levendig te houden. 
Toen de vraag kwam of ik toe wilde treden tot de CD was 
het dan ook niet zo moeilijk om ja te zeggen. Het lijkt mij 
een hele mooie manier om iets voor het dorp te kunnen 
betekenen en zelf nog meer in het dorp te integreren. 
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen  
d.d. 11 maart 2020 
 
 

Aanwezig 
CD  

Annemiek Visser Gerard Schoenmaker Tim Greving Tamara Takens 

Abel Reitsema Hans Brandts Buys Ype Tol Eelke Jan Bouma 

Enrico Hanenbergh Roland Kregel Jarno Drenth  

Notulist  Annika Luth 

Publiek  40 personen 

  
1. Opening  

Ype, onze voorzitter, heet iedereen welkom en neemt het programma door.  
 
Programma 

1. Opening  
2. Verslag jaarvergadering 
3. Jaarverslag 2019 
4. Financieel verslag 
5. Vragen? 

Pauze  
6. Anneroelen spreken  
7. Sluiting  

 
Ype stelt alle CD leden voor. Waaronder Carin de Valk die per vandaag aangekondigd is als lid van de 
CD. Zij zal officieel starten na de sport en spelweek in mei (na de sport en spelweek/mei). 

 
Speciale aandacht voor Gerrit Bazuin, die in december afscheid heeft genomen. Het bankje wat Gerrit van 
de CD heeft gekregen zal worden geplaatst bij de koepel op de brink.  
 
2. Verslag van de openbare jaarvergadering van 2019 
De notulen zijn per ongeluk niet in het jaarverslag gekomen. Deze notulen staan op de site waar een ieder 
op kan reageren. 
 
3. Jaarverslag 2019 

 
Het jaarverslag wordt gezamenlijk doorgenomen. Per onderdeel een korte samenvatting hieronder van 
eventuele bijzonderheden.  
 

➔ Rollen + subcommissies worden toegelicht. Hierbij opmerkend dat Harmen Clement aangesloten 
is bij de faircommissie (voorheen kerstfaircommissie) 
 

➔ Hartveilig Annen heeft de wens om nog een AED + kast in Noordloo te krijgen.  
 

➔ Algemene Zaken: We hebben 11 vergaderingen, 1 jaarvergadering, nieuw in het jaarfeest en 
survival (cd weekend) gehad. Daarnaast houden we ons bezig met overige activiteiten, zoals 
geluid verzorgen, overleg Anno, mededelingenblad, Oeleneis en meer.  
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➔ Sport en Spelweek 2019 (toegelicht door Tim Greving) 
- Tim verteld over de activiteiten van het afgelopen jaar. De nieuwe activiteiten paardrijden en rode 

draadspel blijft ook voor 2020 in het programma staan.  
- Er wordt een nieuwe beker geïntroduceerd, welke blijft voor nu nog even een verrassing.  

 
Zonder inzet van vrijwilligers, verenigingen en ondernemers kan dit niet plaats vinden. Daarvoor dank! 

 
 

➔ Kerstfair in Dickensstijl (toegelicht door Fenja Woest) 
Het was een mooie afsluiting in deze stijl. Een goede bijeenkomst is het geweest met veel nieuwe 
activiteiten. De faircommissie is nu aan het beraden hoe ze verder gaan. De nieuwe fair vindt 
plaats op 31 oktober 2020, in een andere opzet, maar met hetzelfde idee. Het wordt een 
combinatie van binnen en buiten. Een fair voor het dorp.  

 
Er is in 2019 € 630, - opgehaald voor HVA. HVA bedankt CD hiervoor en verteld met dit bedrag leuke 

dingen te organiseren. 
 

➔ Beheer en Verhuur (Lenen en verhuren materialen uit in Annen aan inwoners/ondernemers)  
 

➔ Oud Papier (toegelicht door Abel Reitsema) 
Er is ongeveer 5000 kilo minder oud papier opgehaald afgelopen jaar. De prijs per kilo is enorm 
gezakt, echter we hebben een garantieprijs vanuit de gemeente, waardoor er nog wel een vast 
bedrag binnenkomt voor het ophalen van het oud papier.  
2/3 van het oud papier wordt opgehaald tijdens de rondes en 1/3 via de containers. Gerrit speelde 
in de afgelopen jaren een belangrijke rol in het verzamelen van het oud papier bij de container. 
Wat nu opvalt, is dat er zorgen zijn in hoe alles wordt achtergelaten. Opvallend is dat er ook 
andere materialen achtergelaten worden (inktpatronen, frituurpan e.m.). Ook wordt er vanuit 
omliggende dorpen papier in onze containers gedaan. Daar zijn we blij mee, alle kleine beetjes 
helpen! 

 
Signaleer je iets bij de container, meldt dat bij ons! 

 
➔ Gemeentezaken  

Er zijn veel wisselingen qua ambtenaren (geweest) bij de gemeente. Over het algemeen hebben 
we een goede samenwerking. 
Het wonen in Annen blijft terugkerend onderwerp (meer sociale huur e.d.). 
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➔ Voorterrein 
Fase 2 is van start gegaan (Beach veld). Betsy Wijnholds verteld over het nieuwe Beach veld, wat 
mede vanuit de hand~ en volleybalvereniging komt, dat de afmetingen iets kleiner zijn dan de 
officiële afmetingen. Anders kon het veld niet gerealiseerd worden. De plaats van het veld is naast 
het kunstgrasveld van de voetbalvereniging en het schelpenpad. 
 

Dank aan de commissie voorterrein en CD voor het realiseren 
 

➔ PR 
Maak hier vooral gebruik van!  
Annemiek gaat stoppen, het is nog niet bekend wie dit gaat overnemen.  

  
4. Financieel verslag  

(toegelicht door Abel Reitsema, penningmeester) 
Wat te zien is, is dat er ingeteerd is op de financiën door het voorterrein. Dit was ingecalculeerd.  
Opvallend is dat pleemobiel minder verhuurd is, echter nog niet alle facturen van 2019 zijn betaald. 
Daarnaast is er in het dorp minder vraag naar geweest.  
 
De kascontrole is geweest en zag er goed uit (door HC Zeubring en Anneke Greving). Hans 
Brandts Buys zal dit van Anneke overnemen.  

 
Kasmiddelen 
We reserveren geld voor het geval dat subsidies of andere inkomsten wegvallen. Het doel is om 
twee jaar sport en spel kunnen blijven doen. 

 
5. Vragen? 
 
Zijn er ook al ideeën binnen de CD voor het plannen van een Revue?  

Nee, hier zijn nog geen datums voor gepland. We richten ons nu eerst op 50 jaar sport en spel, 
daarna zal de Revue weer aan de orde zijn.  

 
Heeft CD ook invloed op verbreding N34? (een mening over) 

Hier hebben we vanuit de CD geen invloed op. Er zijn wel klankbordgroepen geweest, waar onze 
voorzitter bij aanwezig was. Dit was vooral bevragen op de manier waarop. Was op zich al wel 
duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Belangrijk is dat verbinding goed is en dat bijvoorbeeld het 
buslaadstation komt.  
Het knelpunt is rotonde Gieten. Als dat opgepakt wordt, scheelt dit 2 tot 3 minuten op de gehele rit. 
De N34 wordt sowieso niet helemaal verdubbeld. Er moet nog een milieuonderzoek plaatsvinden 
en daarnaast is er onvoldoende budget om de hele N34 te verdubbelen. 
Het omgevingsonderzoek wat heeft plaatsgevonden, (Natura 2000) staat weer tegenover het 
verdubbelen van de N34. 
 

Meningen/visie over de N34 kan aangegeven/gemeld worden bij de CD, waardoor wij dit wel kunnen 
inbrengen bij de gemeente. 

 
Kerstfair wordt naar voren getrokken? 

Ja, dat is het idee. Kerst als thema laten we los. We noemen het nu de ‘Annerfair’. Hierdoor zijn we 
meer flexibel om in een andere periode een fair te kunnen organiseren. December is een hele 
drukke maand voor zowel de CD als de ondernemers. Het concept blijft hetzelfde.  
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6. Anneroelen vertellen hun verhaal in 5 minuten  
 
 

Presentatie 1: 
Voorterrein (Vandalisme) 

 
Door:  Klaas Behling 
 

Klaas verteld over zijn bezorgdheid, verdriet en kwaadheid over het vandalisme 
op het voorterrein. Binnen een week na het openen van het voorterrein bleek het 
eerste toestel stuk/defect te zijn. Hier bleef het helaas niet bij.  
- Men heeft geprobeerd de tekst op het beeld van de burgemeester en zijn 

vrouw eraf te halen 

- Er stond een voetafdruk op het beeld van de burgemeester en zijn vrouw 
- Toestellen meerdere malen beschadigd 
- Op nieuwjaarsdag bleken vuilnisbakken omgetrokken te zijn, verlichting stuk, 

bloembakken stuk, borden weg en de bank om de boom beschadigd.  
 

Spreek mensen aan of ze voorzichtig om willen gaan met de spullen, eigendom van het dorp. 
 
We moeten zuinig zijn op deze spullen. We doen het met elkaar. Elke dinsdag zijn er 6 vrijwilligers bezig 
het terrein netjes te houden. 
 
De vraag is ook of we iets kunnen bedenken om dit vandalisme een halt toe te roepen.  
 

- Camera’s installeren? De beperking hiervan is dat het een openbaar terrein is en dat je in verband 
met privacy dit niet zomaar mag ophangen.  
Een alternatief hiervoor is om bijvoorbeeld borden te plaatsen dat er gefilmd wordt, ondanks dat er 
niet gefilmd wordt.  
Dummy’s plaatsen op het voorterrein? 

- School heeft sowieso al aandacht van de politie. De wijkagent heeft verteld vaker langs te rijden.  
- Genoemd wordt nog dat ouders aangesproken moeten worden van de jongeren in de leeftijd van 

11 tot 17 jaar. Vanuit verveling gebeurt er van alles op het terrein. 
- Het terrein is vrij donker, kan hier niets aan gedaan worden? Verlichting wordt vanuit de gemeente 

geregeld. Zij kunnen dit afstellen. Er wordt genoemd dat dit opgeschroefd moet worden. (dit is 
gemeld bij de gemeente).  

 

Presentatie 2 
Oud en Nieuw Annen 

 
Door: Manouk Kamping 

 
Stichting oud en nieuw Annen is twee jaar geleden begonnen. De 
stichting bestaat uit 6 vrijwilligers. Het doel vandaag is een oproep om 
meer vrijwilligers te krijgen voor het organiseren.  
 
Stichting oud en nieuw Annen organiseert meerdere activiteiten door 
het jaar heen. Zoals het feest op oudjaarsdag, maar ook een aantal 
maanden geleden een ‘Beer-pong’-wedstrijd. 
 

Op 14 april is de jaarvergadering van stichting oud en nieuw Annen.  
 

➔ Er worden vrijwilligers gezocht voor logistiek en sponsoring. Ook worden er meer sponsoren 
gezocht.  

➔ Er zijn 3 vrijwilligers nodig voor de kascommissie van stichting oud en nieuw Annen 
 
Compliment voor Manouk voor de presentatie! 
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Presentatie 3 
Historische Vereniging 

 
Door: Klaas Behling en Juul Verkaaik 
 

Er zijn een aantal wijzigingen in bestuur en commissies geweest 
binnen de historische vereniging. Nieuw is dat zij nu ook een PR groep 
hebben, bestaande uit Juul Verkaaik, Arjan de Jonge en Kiki Anninga. 
De nieuwe voorzitter van de Historische Vereniging is Geert Anninga.  

 
Wat is historisch? Dat zijn alle gebeurtenissen die al geweest zijn! 
 
Activiteiten van de historische vereniging zijn o.a. het voorterrein (beeld burgemeestersechtpaar), kleintje 
Annermarkt en de tocht door het eigen dorp.  
 
Speerpunten voor 2020 zijn:  

- 75 jaar vrijheid met een extra dikke “Toen” 
- Zichtbaarheid sociale media 
- Informatieborden sporthal dorpshuis 
- Informatieborden uilen 
- Samenwerking met de diverse verenigingen en clubs in Annen 
- Nieuwe leden worden gevraagd 

  
➔ Er zijn enquêtes meegenomen met de vraag of een ieder die wil invullen 
➔ Aanmeldformulieren om donateur te worden (waarbij je ook 4x in het jaar “Toen” ontvangt) kan 

iedereen meekrijgen, voor €17, - per jaar 
 
De historische vereniging heeft een archief in het dorpshuis. Er wordt besproken of de oude bulletins van 
Sport en Spel bewaard/beheerd kunnen worden door de historische vereniging. (zowel de papieren versie 
als een gedigitaliseerde). 
 

Presentatie 4 
Drenthina 

 
Door Renate Ellens (secretaris van Drenthina) 
 

Drenthina is in 1910 opgericht. Dat betekend voor Drenthina dat zij dit 
jaar hun 110 jarig bestaan vieren.  
Er is een tweede oprichtingsdatum in 1926. Deze tweede datum is er 
omdat er een tijdje niets gebeurd is door de Eerste Wereld oorlog en de 
Spaans griep. 

 
Drenthina heeft dit uitgezocht door in het archief te kijken van de Historische vereniging.  
 
Drenthina is een harmonieorkest, dat uit een relatief kleine groep leden bestaat. Nieuwe leden zijn dan 
ook welkom! Er wordt elke woensdag gerepeteerd.  
 

➔ Op 13 maart 2021 zal Drenthina uitpakken met een jubileumconcert. Hiervoor zoeken ze vooral de 
samenwerking.  

➔ Op 18 april 2020 vindt de jaarlijkse uitvoering van Drenthina plaats. 
➔ Sluiten aan bij koningsdag! 

 
Drenthina wil overal wel aan meedoen, mits er op tijd aangemeld wordt. Dit omdat de leden die dag vrij 
moeten houden en zij stukken moeten instuderen. Verzoeken/aanvragen kunnen ingediend worden via 
Drenthina@hotmail.com.  
 
De kosten om Drenthina in te huren varieren tussen de 100 en 200 euro. Dit komt omdat de dirigent een 
betaalde kracht is. Zonder dirigent kan Drenthina niet spelen.  
 
Drenthina wil graag de zichtbaarheid in Annen vergroten. 
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Presentatie 5 
Impuls 

 
Door: Nicole Bridée 

 
Nicole werkt per 1 februari bij Impuls als Sociaal Werker (samen met Martine 
Hopman) 
 

Zij zal de taak van Martine Hopman overnemen als buurtwerker voor Annen.  
 
De activiteiten die door Impuls georganiseerd/gestimuleerd worden zijn o.a.: 

➔ Repaircafé 1 keer in de maand. De aanloop is nog niet heel veel. Ze willen graag meer in gesprek 
met mensen hierover. 

➔ Werkgroep Noaberhulp. Vorige week is er een bijeenkomst geweest in de sportsbar met 
vrijwilligers die betrokken willen zijn. De werkgroep zal hierover ook in het Oeleneis gaan vertellen.  

➔ Gekleurd Grijs (busreis) was vorig jaar een groot succes. Daarom vindt dat dit jaar nogmaals 
plaats, op 8 april. Er zal hiervoor ook in de schakel meer informatie vermeld worden.  

 
Het verschil tussen Impuls en Attenta is het volgende. Attenta geeft toegang tot voorzieningen, aanvraag 
WMO, maken indicatie huishoudelijke hulp, hulpmiddelen e.d. Het gaat om zorg wat geïndiceerd is.  
Impuls is gericht op de ondersteuning, maatschappelijk werk individueel, samen kijken naar collectieve 
voorzieningen waar iemand aan mee kan doen, mantelzorgondersteuning. Deze zorg is zonder indicatie 
mogelijk. 
 
 

Presentatie 6 
Twee ideeën vanuit Commissie Dorpsbelangen 

 
Door Annemiek Visser 

 
Idee 1: Waarderingsprijs 
1 x per jaar of  per 2 jaar een waarderingsprijs uitreiken aan iemand die iets bijzonders voor 
het dorp heeft gedaan. Het idee is om met elkaar iemand voor te kunnen dragen, waarna 
een kleine jury de prijs zal uitreiken.  
 
Idee 2: Fotograaf van het dorp  

1 x per jaar 2 foto’s insturen (3 thema’s bijvoorbeeld) door (hobby) fotografen uit Annen. Na het 
verzamelen van de foto’s in het dorp zullen de 3 beste fotografen in het zonnetje gezet worden. Het idee 
is om na een aantal jaren de ingestuurde foto’s te bundelen en in een boek uit te brengen (Annen in 
beeld).  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat niet alleen een jury zou moeten beoordelen, maar dat ook het dorp zelf laten 
beslissen door bijvoorbeeld een inloopavond. Hier kunnen we een format voor bedenken.  
 
De reacties hierop zijn enthousiast. Binnen de CD zullen we dit verder gaan uitdenken.  
 
7. Sluiting 
Ype sluit de jaarvergadering, bedankt iedereen voor zijn / haar komst en de verenigingen voor hun 
pitch/verhaal en nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD te drinken.  
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Koningsdag Annen gaat niet door! 
 
Door de aangescherpte maatregelen van de regering wordt Koningsdag Annen op de Brink op maandag 
27 april helaas afgelast. De organisatie vindt dit heel jammer, maar we gaan er met z’n allen voor om 
Koningsdag 2021 dubbel en dwars (en vooral gezond) over te doen! Vanzelfsprekend wordt de 
donateursbijdrage dit jaar niet geïncasseerd.  
 
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, kunt je ons bereiken via Messenger of anders via: 
info@koningsdagannen.nl.  
 
Hartelijke groet, 
Namens Stichting Vrienden van Oranje, 
Marco, Esther, Muriël, Marleen, Carolien, Radboud en Annette 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oud ijzer zelf inleveren ten behoeve van activiteiten Harleyclub Annen 

 
 
Ivm het Corona virus heeft Stichting Harleydag Annen besloten om de komende weken 
(zolang de maatregelen van kracht blijven) geen oud ijzer meer op te halen bij de mensen 
thuis. Wel kunt U gewoon het oud ijzer nog steeds naar de aanhanger aan de 
Zuidlaarderweg 47 brengen. 
Je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag 
wel even vragen/afrekenen. 
 

 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 

Overige activiteiten Harleydag Annen 
 
Ook dit gaat eerst niet door….jammer hoor! 
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 “Ons Dorpshuis” Annen 
 
Het is voor niemand meer nieuws; ook in het dorpshuis zijn alle activiteiten voorlopig 
afgelast. 
Natuurlijk komen we onmiddellijk met nieuwe berichten wanneer de situatie rond het 
coronavirus in gunstige toestand verandert. Tot zo lang moeten we het zonder de 
optredens, de koffieochtenden, de kaartavonden en alle gezelligheid wat hieruit 
voortvloeit, moeten doen. 
 
Maar bedenk: er komt een andere tijd en dan zien we elkaar weer in “Ons Dorpshuis”!! 

 www.dorpshuisannen.nl  
 
 
 

Avond4daagse Annen  
 
De Avondvierdaagse wordt verplaatst tot na de zomervakantie (als alles dan weer 
rustig is, tenminste...).  
 

 

Brinkmarkten 

Het is nog niet duidelijk wanneer de Brinkmarkt door kan gaan, hou de 

website in de gaten voor meer info:  www.brinkmarkten-Annen.nl  

 

 

 Dag Anneroelen, 
 

  
Jullie hebben van de Historische Vereniging ons blad de "Toen" 
ontvangen. Helemaal gewijd aan het thema ‘75 jaar Vrijheid’. Een 
oproep in het najaar van 2019 om artikelen, verhalen, foto's, etc. bij  
de redactie te melden, heeft veel opgeleverd. Zoveel zelfs dat wij 
hebben besloten om een extra dik nummer te maken. Ook in het 
nummer van juni zullen artikelen komen te staan die betrekking hebben 
op het  thema '75 jaar Vrijheid'. 
  
Met een financiële bijdrage van de gemeente Aa en Hunze zijn wij in 
staat geweest om deze “Toen” huis-aan-huis in Annen te verspreiden. 
We zijn van plan om niet-leden te vragen wat zij van ons tijdschrift 
vinden, maar door het coronavirus gaan we dit nu niet doen. 
  
Mocht je graag ook de volgende nummers ontvangen, neem dan 
contact op met Klaas Behling  0592-272672 of meld je aan op onze site 
www.annentoen.nl  onder het kopje algemeen/lidmaatschap.  
Voor slechts € 17,00 per jaar ben je al lid. 
 

Veel leesplezier! 
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Annen    zaterdagochtend    28 maart 2020 

 
Het is even na achten als ik mijn oude gazelle fiets met grote fietstassen uit onze schuur haal. 
Zodra ik een stap buiten zet, komt de geur van mest mij tegemoet. Rondom onze wijk hebben boeren 
deze week hun land omgeploegd. In het zwarte zand zijn rechte voren gereden. De akkers liggen er strak 
bij. Alsof de boeren hun land netjes hebben geharkt.  
Eenmaal op de fiets hoor ik vogels naar hartenlust hun ochtendlied zingen. Twee merels beantwoorden 
elkaars heldere roep. De één aan de ene van de weg, de ander aan de andere kant.  
 
Aan de Geerakkers staat een mooie vrijstaande woning te koop. Op een andere plek staan 
meubelstukken buiten met een groot papier ‘gratis meenemen’ erop. 
Ik besluit de Molenakkers door te fietsen. Een specht hakt een gat in één van de oeroude bomen die op 
de hoek staan.  
Links zijn een hele rij eenvoudige jaren 50-huizen opnieuw gevoegd. Rechts van de straat heeft ieder huis 
zijn eigen verbouwing ondergaan. De één heeft een erker, de ander een garage aangebouwd. 
Zou er nog een huis zijn waar ‘us honk’ op staat? Mijn neef vertelde dat hij daar in zijn kinderjaren was 
opgegroeid. 
Net voordat ik aan het einde op de t-splitsing van de Kruisakkers kom, zie ik twee vrijstaande huizen die 
beide grondig worden verbouwd. Nu rechtsaf de Zuidlaarderweg op. Een trekker rijdt mij tegemoet. Het 
parkeerplein van het winkelcentrum is al voor de helft gevuld met auto’s. Meer vroege vogels dus, die hun 
boodschappen op tijd halen. 
 
Ik heb een paar wijnflessen voor de glascontainer, die bij het tuincentrum achter de supermarkten staat. 
Het tuincentrum wordt omgeven door akkerland. Ook daar is de boer al met zijn trekker in de weer.  
Even sta ik te twijfelen bij de glascontainer. Is mijn lege wijnfles nou groen of bruin? Ik vraag mij af hoe 
lang de kleuren hier gescheiden blijven. 
Als ik even later mijn boodschappen in mijn ruime fietstassen heb gedaan, kan ik de terugreis 
aanvaarden. Bij de bloemist staan een heleboel tasjes ‘topbloemen’ klaar voor bezorging. Leuk idee. Als 
je niet bij elkaar op bezoek kunt, kun je wel een bloemetje sturen.  
 
Fietsen naar huis is zwaarder dan andersom. Dat ligt niet aan de zware boodschappen. Maar aan het feit 
dat wij op de Hondsrug wonen. Ik hoef geen heuvel op te fietsen, maar het stijgt hier wel. Ik moedig mijzelf 
aan om juist hier de vaart erin te houden, zodat ik mijn beenspieren een beetje train.  
Tijdens mijn zonovergoten terugtocht besluit ik een mooi boeket van woorden te samen te stellen.   
Misschien omdat we de lente kunnen vieren. 
Een uur later hangt de witte was te wapperen in de wind aan de droogmolen in onze tuin.  
De overbuurman staat met zijn ladder tegen zijn huis. Hij wast de witte planken aan de voorgevel  van zijn 
huis schoon. Daar knapt het huis enorm van op. Alsof het opnieuw geverfd wordt. 
 
Inmiddels zit manlief op het dak van de schuur. Het heeft deze winter gelekt. Hij plakt nieuwe stroken 
dakleer langs de rand van de trim in de hoop dat deze restauratie afdoende beschermd tegen fikse 
regenbuien. We drinken de koffie buiten. Uit de wind in het zonnetje op ons terras is het best lekker. We 
horen de schapen van de kinderboerderij achter het Holthuys blaten. Een eindje verderop is iemand met 
de hogedrukspuit in de weer. 
Het lijkt bijna een coronaloze zaterdag. 
 

Hilda Fokkert - de Vries  

 

Bedankt Hilda, dat je dit met ons hebt wil delen! 
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Jeu de Boulers zijn op zoek naar ballen. 
 

Heeft u in een verborgen hoekje nog jeu de boules ballen liggen die u niet 
meer gebruikt? 
Stuur een mailtje naar hans@brandtsbuys.nl en de ballen worden opgehaald 
om daarmee beginners te helpen. 
 
Op 10 februari is een afspraak gemaakt om vanaf 31 maart groepsgewijs te 
gaan boulen op de dinsdagmiddag 14.00 en donderdagavond vanaf 19.00 op 
de boulebanen op het Burgers-Lambersplein voor de sporthal. 
De groepsgewijze start zal vanwege het coronavirus moeten worden 
uitgesteld. 
Via de App-groep en het Mededelingenblad houden wij je op de hoogte. 

 
Uiteraard kun je privé gaan boulen als je dat wilt. 
 
Ook kun je je bij de onderstaande adressen aanmelden om opgenomen te worden in de App-groep, 
waarmee je een oproep kan plaatsen om met andere boules-enthousiastelingen gezamenlijk (maar 
voorlopig dus niet) te gaan boulen. 
Wil je ook in de App-groep stuur dan een e-mail naar:  
jtsteenbergen@gmail.com (06 222.47.840) of hans@brandtsbuys.nl (06 152.61.299) 
 
 

 

 
 
H.V.A. bestaat 70 jaar 
 
Dit jaar is het zover, onze mooie vereniging bestaat 70 jaar. 
Reden voor een feestje, vinden wij. Dit jubileum gaan we vieren op zaterdag 20 juni 2020.  
Het wordt een feestelijke dag voor onze huidige leden en oud leden. Die we afsluiten met een feestavond.  
 
Verdere informatie over deze jubileumdag en een mogelijkheid tot opgave volgt via het Mededelingenblad, 
Facebook en via flyers die hangen in verschillende winkels in Annen.  
Wij hopen ook heel veel oud leden te ontmoeten op onze jubileumdag. En willen jullie dan ook vragen jullie 
oud teamgenoten te attenderen op deze dag. 
 
Groet, 
 
Jubileumcommissie H.V.A.  
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Arjen Boswijk schreef dit prachtige gedicht. Meer info: www.arjenboswijk.nl 
 

Bedankt Arjan dat je dit met ons wil delen! 

 

 

Leven in tijden van corona 
 

We waren zo leek het 

nergens meer maar 

wachtten samen in stilte 

geduldig op een nieuwe tijd 

zonder een overdaad 

aan treurig toiletpapier 

en haastig geoogste groente 

 

We wassen onze handen 

secondenlang in onschuld                                                                                                   

voor en na het bezoek aan een geliefde, 

zwaaiden op fysieke afstand 

vol distantie om het virus 

geen kleine kans te geven 

op beloofde koorts en rauwe keelpijn 

 

We begraven elkaar nu eenzamer 

dan we eens leefden 

en wanneer we gaan trouwen 

trouwen we samen 

om samen in een ziekbed te wachten 

op de gezonde wereld van morgen 

 

En niemand wil vandaag een ander vergeten 

en niemand zal later nog weten 

wat de werkelijke afstand is geweest 

tussen jou en mij 

 
Arjen Boswijk, 24 maart 2020 
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De online bibliotheek is gewoon open!  
Helaas zijn de bibliotheken dicht, maar gelukkig kun je ook bij onze online bibliotheek terecht! Hieronder 
een gedeelte van het overzicht. Hou onze website in de gaten, de komende tijd vullen we die steeds aan 
met nieuw online lees- kijk en luisterplezier.  
 
E-books 
Via de online bibliotheek kun je met je abonnement gratis e-books lenen. Er is genoeg keuze want er zijn 
ruim 28.000 boeken beschikbaar voor jong en oud. Je leent maximaal tien boeken tegelijkertijd, die 3 
weken op je apparaat (e-reader, tablet, pc of telefoon) blijven staan. 
Om e-books te lenen ga je naar de website van de online bibliotheek. https://www.onlinebibliotheek.nl/ 
Klik op 'Inloggen' rechts bovenin het scherm en log in met het pasnummer en wachtwoord dat je ook 
gebruikt voor Mijn Menu*. Als je voor het eerst e-books leent, wordt gevraagd je eenmalig te registreren 
met je e-mailadres. Ben je ingelogd? Dan kan de zoektocht naar het ideale boek beginnen! 
 
Luisterboeken 
Met de app LuisterBieb geniet je altijd en overal van de mooiste luisterboeken op je tablet of telefoon. Je 
kunt kiezen uit ruim 3.700 luisterboeken (inclusief luisterboeken voor peuters en kleuters). De app is 
beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. Speciaal voor deze bijzondere tijd heeft de online bibliotheek 
extra gratis luisterboeken toegevoegd. 
Download de app https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html en registreer met je e-mailadres en Mijn 
Menu-wachtwoord. Heb je vragen of heb je hulp nodig? Kijk dan op Hulp Bij De Luisterbieb. 
 
Bereslim 
Met de prentenboeken van Bereslim https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/ komen verhalen tot 
leven. Ontdek de leukste voorleesverhalen met bewegende figuren, geluidjes, muziek en een mooie 
vertelstem. 
Bereslim heeft alle digitale prentenboeken beschikbaar gesteld om in deze periode gratis thuis te 
gebruiken.  
Gebruikersnaam: bereslim100943 
Wachtwoord: Bieb2020 
 
Kijk op de website voor het complete overzicht van de online bibliotheek! 
https://www.bibliotheekannen.nl/online-bibliotheek 
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Beste lezer, 
 
 
Vorige week heeft de regering, uit monde van o.a. Minister Grapperhaus nieuwe maatregelen bekend 
gemaakt. De bestaande maatregelen zijn verder aangescherpt en uitgebreid. Deze aangescherpte 
maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor onze geplande viering van de 75-jarige verjaardag 
onze prachtige voetbalvereniging. 
Alle geplande activiteiten voor de viering van ons jubileum zijn op 16 mei 2020 dan bij deze ook 
komen te vervallen. 
 
Als bestuur, jeugdcommissie en alle betrokken commissies gaan wij ons de komende periode beraden 
hoe wij dit prachtige jubileum toch een passend vervolg zouden kunnen geven. Gezien het stadium waar 
wij ons op dit moment in verkeren in Nederland, zijn wij als club helaas nog niet in staat daar al iets over 
te kunnen zeggen en/of te vermelden. De mensen die zich al opgegeven hebben en/of betaald krijgen nog 
apart bericht naast dit bericht. 
 
Wij willen via deze weg alvast iedereen bedanken die zich reeds hadden aangemeld om deze feestelijke 
dag met ons te vieren. Wij hopen eenieder dan ook op een later moment graag te verwelkomen op 
Sportpark de Hofakkers.  
 

Het bestuur van vv Annen  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corona is inspiratie bron voor schrijvers en dichters. 
 

Hennie Stokker-Stadman is geboren en getogen in Anloo. Heur olders hadden een (hoef)smederij en een 
galanteriewinkel overnommen van opa en oma, die bij heur inwoonden. Ze vond heur grote liefde in 
Gasteren en ze kregen 2 jonges, die inmiddels volwassen en oet hoes bent. Sinds 2002 woont zij met 
plezeer in Exloo.  
Deur het winnen van een schriefwedstried kwam ze terecht bij het Huus van de Taol. 
 

https://www.huusvandetaol.nl/literatuur/drentse-schrievers-a-z/item/3962-stokker-stadman-hennie-1956 
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Hennie Stokker schreef voor ons dicht gedicht: 
 

 
 
 
 

Coronaleed… 
 
Coronavirus, wat kuj der van zeggen 
dit menselijk leed is niet oet te leggen 
Over de heule wereld is men in de ban 
elk het der verschrikkelijk veul verdriet van 
 
Het is toch warkelijk niet te bevatten 
men mag dit beslist niet onderschatten 
Elk menselijk wezen kan ‘t overal oplopen 
zulfs bij de gewone daogelijkse inkopen 
 
Jong en old, vrouwen en mannen 
over de heule wereld, in alle landen 
Overal brek ‘t Coronavirus oet 
komp ‘t ooit weer met oons goed? 
 
In ‘t openbaar kuj niet hoesten 
laot staon een maol proesten 
Men löp met mondkappies veur 
‘t advies is, blief binnensdeur 
 
Daorom gaot de deuren overal dicht 
omdat men veur ‘t Coronaleed zwicht 
Ieders leven staot volledig op de kop 
wereldwied een heule grote strop 
 
Winkels, horeca en allerlei zaoken 
kriegt der allemaol met te maoken 
Scholen hebt de deuren dicht draait 
begriepelijk, der wordt paniek zaait! 
 
Groot en klein wilt blieven presteren 
daorom helpt menig older de kinder leren 
En men warkt thoes as ’t wark ‘t toe laot 
spanning veur de baos as niet goed gaot 
 
Sporten, feesten en nog veul meer 
zulfs aal ‘t drokke verkeer 
Alles veraanderd, alles staot stil! 
en geen mèns die dat zo wil 
 
As we al even met mekaor kunt praoten 
moet we daor 1 ½ meter tussen laoten 
Mènsen die om hulp en aandacht roepen 
dat wordt helaos aal grotere groepen 
 
We wilt zo geern naor oonze naosten gaon 
en een waarme aarm om de scholder slaon 
De pien hierdeur bij mekaor verzachten 
maor hoe lang moet we daor nog op wachten? 
 
Der is gelukkig een grote groep helden 
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die zich alle daogen weer melden 
Om met volle overgaove te zörgen 
dat we deur kunt, vandaog en ok mörgen 
 
Maor helaos zie we ’t ok om oons toe gebeuren 
dat der aal meer slachtoffers valt te betreuren 
Men raokt dierbaore femilie en vrienden kwiet 
hartverscheurend, afscheid nimmen kan soms niet 
 
Het is verschrikkelijk wat we met maokt 
de wereld is diep in ‘t hart raokt 
Zwaore beslissingen moet worden nommen 
hoe kunt we hier goed deur hén te kommen? 
 
Wie kreg wel en wie kreg niet een IC bed?  
wie kreg de kaans dat ’t nog red? 
Het zal menigéén diep in hun ziel raoken 
om een onmeugelijke keuze te moeten maoken 
 
De juuste medicaotie is der nog niet 
hoe raok we dan dit virus weer kwiet 
Kunt we de Pandemie de kop wel indrukken? 
het moet oeteindelijk toch kunnen lukken! 
 
Het is zo onwarkelijk wat we allemaol heurt 
en met eigen ogen ziet, wat der wereldwied gebeurt 
‘Corona’ is een verschrikkelijk lillijk woord 
dat op dit moment in de media hoog scoort 
 
Het kan allén maor over ‘t virus gaon 
aal ‘t aandere neis is volledig van de baon 
Niks, is meer belangriek dizze daogen 
hoe lang kunt we aal ’t Corona leed nog draogen   
 
Daor kan geen mens antwoord op geven 
laot we in Vredesnaom hopen op een beter leven 
Mekaor liefde en aandacht geven is heul belangriek 
laot we saomen stark wezen in dizze zwaore tied!!! 
 
Hennie Stokker-Stadman 
Maart 2020  
 
 

Hennie bedankt! 
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