
 

 
Stichting Dierenparkje Annen bedankt donateurs 
 
Eind vorig jaar deed Stichting Dierenparkje Annen via diverse kanalen een oproep voor donaties 
voor het dagelijks onderhoud van het parkje, maar ook voor het verjongen van de dieren groep 
met nieuwe schaapjes.  
 
Het dierenparkje heeft veel mooie donaties mogen ontvangen en wil alle donateurs hiervoor heel 
hartelijk bedanken! Een bijzondere gift kwam van Stichting Harleydag Annen, die spontaan 
aanbood om twee drachtige ooitjes te schenken aan het parkje.  
 

De nieuwe Ouessant-schaapjes van het Dierenparkje. Links Jet en rechts Harley 
 
Zaterdag 23 januari was het zover: twee drachtige Ouessant-schaapjes maakten de rit vanuit 
Overijssel naar Annen. De witte heet Jet en de zwarte heet Harley, vernoemd natuurlijk naar de 
gulle gevers.  
 
Alle vrijwilligers van Stichting Dierenparkje Annen bedanken alle vrijwilligers van Stichting 
Harleydag Annen heel hartelijk voor dit prachtige gebaar. Met een beetje geluk kunnen de 
inwoners van Annen komend voorjaar genieten van lammetjes achter ‘t Holthuys!  
 
 
 
 
  

 



 

 
 

 

 

 

De afgelopen tijd hebben we met veel plezier voor jullie gebakken en wat is er veel verkocht! 
Bedankt daarvoor! Sinds december mogen we ook bakken voor het winkeltje in het Holthuys in 
Annen. We hebben ook veel bestellingen mogen ontvangen en al veel mensen hebben kunnen 
genieten van al onze lekkernijen. We verkopen onze producten tegen kostprijs. Het belangrijkste 
doel is dat onze jongeren een leuke dagbesteding hebben. 
 

 

De komende tijd 
De tijd van kniepertjes, spekdikken en oliebollen is weer voorbij. 
Vanaf januari gaan we onder andere de volgende dingen bakken: 
cake, kruidkoek, arretjescake en boterkoek. We maken natuurlijk ook 
weer graag bestellingen voor je klaar. Zo kun je bijvoorbeeld ook onze 
bestellijst invullen die je vindt in de verkoopkar. Deze kun je daarna in 
onze brievenbus doen, waarna we weer met veel plezier voor je aan 
de slag gaan!  

 

Oproep 
We willen graag afsluiten met een klein oproepje. Voor de vogelvoertaarten gebruiken we oude 
ontbijtbordjes. Maar vanwege de vele bestellingen raakt onze voorraad snel op. Heb je of iemand 
in je omgeving nog oude ontbijtbordjes liggen die wij mogen gebruiken? Dan hopen we dat je 
deze graag bij ons wilt afleveren! Je mag ze in de onder in onze verkoopkar zetten. 
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Informatie van Impuls 
 
Ook nu we elkaar door corona  niet kunnen ontmoeten in het Dorpshuis in Annen, houden we 
contact. Dit doen we op de volgende manier:  
 
Digitale huiskamer 
Op maandag 8 februari én maandag 22 februari hebben we weer digitale huiskamer Annen. Ben 
je er ook bij? Gezellig! We ontmoeten elkaar digitaal van 10.00 uur tot 11.00 uur via de link 
https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen op uw telefoon, computer of tablet. De link werkt het 
beste via Google Chrome. Je dient toestemming te geven voor gebruik van je camera en 
microfoon. Heb je hulp nodig of wil je gebruik maken van een leentablet? Neem gerust contact 
op met buurtwerker Martine Hopman, via 06-13 22 74 83. Dan kun je op 8 en 22 februari ook 
meedoen! Gezellig wat babbelen met elkaar, onder het genot van je eigen kop koffie; zo 
bemoedigen we elkaar met een leuk verhaal, een mooi gedicht of iets anders. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Telefonisch spreekuur 
Op dinsdag 9 februari en dinsdag 23 februari houdt Impuls telefonisch spreekuur, van 10.30 uur 
tot 11.30 uur. Kun je niet deelnemen aan de digitale huiskamer, maar wil je gewoon een praatje 
maken of je verhaal kwijt? Heb je ergens hulp bij nodig en weet je niet goed waar je terecht kunt? 
Je kunt via 06-13 22 74 83 contact opnemen met Martine Hopman.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dorpsomroep Aa en Hunze 
Om dorpsbewoners extra mogelijkheden te geven tot contact en gezelligheid is Impuls gestart 
met de ‘dorpsomroep’. Wil je iemand verrassen met een boodschap of een lied? En heb je hierbij 
de inzet van de dorpsomroeper nodig? Tegen een vrijwillige gift kun je gebruik maken van de 
megafoon en/of de diensten van de dorpsomroeper. Voor meer informatie: Dorpsloket 
Gasselternijveen,  telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 - 11.30 
uur via 06-28 35 98 41 of via info@dorpscoopdebrug.nl.   
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 Happy Stones Annen 
 
Heb je de laatste tijd Anneroelen gezien die de hele tijd naar de grond kijken, alsof ze aan het 
speuren zijn? Dat kan, zij doen mee aan Happy Stones Annen en zijn op zoek naar versierde 
steentjes. Vind je het leuk om een ander blij te maken? Doe dan mee aan Happy Stones Annen! 
 
Hoe werkt het? 

1. Zoek een platte steen. 
2. Versier de steen (verf/markeerstiften/evt. aflakken, zet op de achterkant het 

Facebookteken plus Happy Stones Annen), leef je helemaal uit qua creativiteit. 
3. Verstop de steen op een zichtbare plek, zoals een bankje, boom, speelplaats, 

wandelroute. 
4. Ga lekker naar buiten en ga zelf op zoek! 

  
De vinder mag de Happy Stone houden, er een tijdje van genieten óf de steen juist direct een 
nieuw plekje geven. De steen gaat dan op reis, wie weet waar naartoe. Denk bij het zoeken van 
een nieuwe plek ook aan de minder mobielen onder ons, die het ook leuk vinden om er eentje op 
de stoep te vinden of bijvoorbeeld op de vensterbank. Het is fijn om een ander Happy te maken. 
Dat zorgt niet alleen voor een geluksmoment bij de vinder, maar ook bij degene die de steen 
heeft versierd en verstopt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebookgroep 
Als je een Happy Stone vindt, wilt je dan een foto delen op de Facebookgroep Happy Stones 
Annen? Heb je stenen verstopt? Dan is het ook fijn om een foto te plaatsen van de vindplek als 
tip voor de zoekers. Heb je geen Facebook? Geen nood, iedereen kan meedoen, ook zonder 
Facebook. 
  
Wie doet er mee?  
  
Groetjes van twee enthousiaste Anneroelen 
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3 vragen aan…. Breeland Recreatie 
 
Vanaf deze maand hebben we een nieuwe rubriek in het Mededelingenblad: 3 vragen aan… In 
deze rubriek krijgen de ondernemers in en rond Annen de kans om zich voor te stellen. In de 
laatste vraag geven ze het stokje over aan de ondernemer die de maand erna in het 
Mededelingenblad zal staan. De aftrap wordt deze maand gedaan door Breeland Recreatie.  
 

 
Dries Steenbergen en Marieke Panneman 
 

1. Kun je je onderneming in het kort voorstellen?  
Breeland Recreatie is al 40 jaar specialist in groepsactiviteiten. Naast twee 
groepsaccommodaties hebben wij een horecapaviljoen en zijn wij de ideale plek voor 
schoolkampen, kinderfeestjes en familiedagen, maar ook voor zakelijke vergaderingen en 
teambuilding. Daarnaast zijn gezinnen, maar ook individuele liefhebbers bij ons van harte 
welkom om te kanoën, steppen of een rondje survival of boerengolf te doen. Ook voor het vieren 
van verjaardagen en jubilea en bij zomerdag voor een kopje koffie, drankje of lekker ijsje op ons 
terras! 
 

2. Wat zijn jullie ambities/toekomstdromen?  
Na het afgelopen jaar en ook het komende jaar zijn onze ambities en toekomstdromen 
logischerwijs bijgesteld. De eerste droom is dat wij weer gasten mogen ontvangen en op den 
duur natuurlijk ook weer grote(re) groepen. Dat wij weer spelende kinderen op ons terrein mogen 
zien en horen en gezellige families die elkaar na lang weerzien weer mogen knuffelen. 
Zodra dat weer kan en mag dan gaan we onze oude ambities weer oppakken! Tot die tijd blijven 
wij positief en proberen wij creatief om te gaan met de maatregelen. 
 

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
Wij willen graag de 3 vragen doorgeven aan Dianne Oosthuizen van Oosthuizen manuele 
therapie voor kinderen. Niet alleen omdat het een mooi en lief mens is, maar omdat haar praktijk 
ook voor volwassenen is en dat dankzij Dianne, het afgelopen jaar, de druk op onze schouders 
(en rug) letterlijk minder werd. 😉 
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Bibliotheken gesloten, afhalen en inleveren blijft mogelijk. 
 
Hoe werkt het inlever- en afhaalpunt? 

● Je kunt boeken en andere materialen reserveren via de catalogus op de website, via de 
app Bibliotheek Wise of telefonisch bij de Klantenservice op nummer 088-012 8000 (van 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur). 

● Zodra het gereserveerde voor je klaarstaat, krijg je een afhaalbericht. 
● Afhalen kan tijdens de openingstijden van het inlever- en afhaalpunt. Je kunt dan ook de 

geleende materialen weer inleveren. 
● De bibliotheek in Annen is open als inlever- en afhaalpunt op maandag- en 

donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 
● De gereserveerde boeken e.d. die je kunt afhalen zijn al aan je uitgeleend.  
● Bij het afhalen en inleveren zijn een mondkapje en desinfecteren van je handen verplicht. 
● Graag zelf een tas meenemen om de boeken e.d. in te vervoeren. 

 
De inleverdatum van alle uitgeleende materialen wordt centraal verlengd t/m 23 februari 2021 
zodat je de materialen na heropening kunt terugbrengen.  
 
Al zijn de bibliotheekgebouwen gesloten, je kunt gebruik blijven maken van onze digitale 
diensten zoals e-books, luisterboeken, online cursussen en voorleesfilmpjes. Of probeer de 
nieuwe app TijdschriftenBieb en lees online de tijdschriften AutoWeek, Eigen Huis, Happinez, 
Margriet, Story, Viva, Vrij Nederland en nog veel meer. 
 
Online Digitaal Café 
Heb je vragen omtrent het gebruik van de laptop, smartphone of pc? Je bent van harte welkom 
bij het online Digitaal Café van de bibliotheek. Helaas kun je niet terecht in het gebouw van de 
bibliotheek. Wel bieden wij je de mogelijkheid om op afstand hulp te krijgen van één van onze 
digitale vrijwilligers.  
 
Wil je hulp, bel dan met onze klantenservice: 088-0128000 of mail met de bibliotheek: 
info@bibliotheekannen.nl. Je geeft dan je naam, telefoonnummer en woonplaats door en een 
korte omschrijving van de vraag. Op een later tijdstip wordt je teruggebeld door één van onze 
medewerkers. 
 
 
Vacature Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze  
 
Woon je in de gemeente Aa en Hunze, ben je een teamspeler en 
betrokken bij de samenleving van de gemeente Aa en Hunze? Heb je 
hart voor de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben in de 
keuzes die de gemeente Aa en Hunze maakt met betrekking tot het 
sociaal domein? Dan zoeken wij jou!  
 
 
Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein en voor de volledige vacaturetekst kun 
je terecht op de website: http://www.aaenhunze.nl/adviesraad.  
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Bezorging folder Naoberhulp Annen 
 
Misschien heb je ‘m inmiddels al ontvangen: de nieuwe folder van Naoberhulp Annen. Eind 
januari is Naoberhulp Annen namelijk begonnen met de huis-aan-huis bezorging van de nieuwe 
folder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je kunt de folder ook vinden op de website van de Commissie Dorpsbelangen. Als je een 
hulpvraag hebt of je wilt graag hulp bieden, dan ben je harte welkom om te e-mailen of bellen. 
Spreek bij geen gehoor naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je 
terug. Naoberhulp Annen is bereikbaar via 06 – 26 11 55 29 of via:  
 

naoberhulpannen@gmail.com 
 
 
Commissie Dorpsbelangen 
 
 
Maandag 8 februari: oud papier  
 
Oud papier wordt maandelijks opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van de 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers (tijdelijk vier vanwege Corona maatregelen) van 
één van de Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dit ploeg roze. 

 
Het oud papier wordt maandag 8 februari vanaf 18.00 uur 
opgehaald. Het is ook mogelijk om oud papier in te leveren in 
de papiercontainer bij de brandweerkazerne aan de 
Spijkerboorsdijk. Het is wel van belang dat het hier netjes 
blijft, anders moeten onze vrijwilligers het weer opruimen. We 
verzoeken dringend kunststof verpakkingsmaterialen 
(bijvoorbeeld plastic en piepschuim) uit de dozen te 
verwijderen en op een andere manier af te voeren. 
 
 
 

Voor meer informatie kun je terecht op: www.mijnafvalwijzer.nl.  
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Nomineer jouw Anneroel van het jaar!  

 
Commissie Dorpsbelangen organiseert de verkiezing ‘Anneroel van het 
jaar’. Het lijkt de Commissie goed om extra aandacht te besteden aan 
mensen die voor het dorp Annen of een dorpsgenoot iets bijzonders 
betekend hebben in dit ‘corona-jaar’. 
 
Dit kan iets persoonlijks zijn, voor een vereniging, een goed doel of 
omdat iemand zich speciaal ingezet heeft om toch een activiteit te 
organiseren (bijvoorbeeld voor een gezin). Dit is een speciale tijd 
waarin de Commissie Dorpsbelangen wat extra aandacht wil besteden 
aan onze inwoners, zeker nu de lockdown verlengd is. 
 
Hoe werkt het?  
Iedereen kan 1 persoon nomineren met een uitgebreide beschrijving 
waarom deze persoon in het zonnetje gezet moet worden. We willen 
ook weten wie jij bent en wat je relatie is met de persoon die je 
nomineert. Dat kun je doen tot en met 31 maart.  
 

De Commissie Dorpsbelangen zal begin mei op een leuke manier bekend maken wie de winnaar 
is. Je kunt je nominatie sturen naar anneroel@annen-info.nl. Dus ken je iemand die dit verdient? 
Dan horen we graag van je! 
 
 
Uitkomsten lezersonderzoek Mededelingenblad 
 
Eind december hebben we een lezersonderzoek uitgevoerd naar de 
ervaringen van de lezers met het Mededelingenblad dat maandelijks 
door de Commissie Dorpsbelangen (online) wordt uitgegeven. 
Uiteindelijk hebben 239 mensen de moeite genomen om de 
vragenlijst in te vullen, hiervoor hartelijk bedankt!  
 
Hieronder vind je de belangrijkste uitkomsten:  
 

● Het Mededelingenblad wordt het meest gelezen door vrouwen met de leeftijd tussen 45 - 
68 jaar.  

● 88% van de lezers leest iedere editie en de rest leest het af en toe. Slechts 2% leest het 
blad bijna nooit.  

● 92% van de lezers leest het blad om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt 
in het dorp.  

● 90% leest het blad voor de mededelingen en de activiteiten.  
● De meeste mensen vinden de berichten die er maandelijks in staan (algemene 

mededelingen) het minst interessant, sommigen vinden het vervelend dat het 
Mededelingenblad alleen online verschijnt en een deel van de mensen vindt de 
vormgeving te simpel.  

● Informatie die het meest wordt gemist: over de Commissie Dorpsbelangen, over 
bijzondere ‘Anneroelen’ en beelden van bekende plekken in Annen.  
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● Suggesties: rubriek over verenigingen, verborgen pareltjes in Annen en ondernemers in 
de spotlight.  

● Over het algemeen is men tevreden met de verschijningsfrequentie van 1 keer per 
maand.  

 
Vervolg 
Uiteraard gaan we aan de slag met de bovenstaande uitkomsten. We zullen alle ideeën en 
suggesties meenemen in een Mededelingenblad 2.0! Mocht je naar aanleiding hiervan vragen 
hebben of aanvullende ideeën, neem dan contact met ons op via: info@annen-info.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 de kalender op de website en in het 
Mededelingenblad komt te staan, stuur je informatie dan voor de 25e van de maand naar 
info@annen-info.nl.  
 
Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons via dit mailadres bereiken!  
 
 
Commissie Dorpsbelangen op Facebook 

 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/. Als je wilt dat we een berichtje 
voor je vereniging of organisatie (niet-commercieel) plaatsen, dan kun je ons 
mailen via 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.  
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