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Januari 2021  Jaargang 12 

 

Terugblik 

 

Elk jaar schrijf ik rond de jaarwisseling een terugblik op het afgelopen jaar. Wat was er bijzonder, 

waar zijn we trots op, wat gebeurt er allemaal in het dorp. 

 

Nou, bijzonder was 2020. Het Corona-virus heeft het jaar 2020 bijzonder gemaakt. Het bruisende 

dorp dat Annen normaal is, was stil. Geen activiteiten, verenigingen die bijna het hele jaar niets 

konden en natuurlijk de nadelige gevolgen voor de ondernemers. Veel Anneroelen waren 

gebonden aan thuiswerken en het sociale leven was rustig.  

 

We mogen ook trots zijn. Ik heb vele verhalen gehoord over mensen die anderen hebben 

geholpen tijdens quarantaine of gewoon even een praatje maakten om het sociale isolement van 

een buurtbewoner te doorbreken. In een jaar als 2020 komt het dorpsgevoel dan toch 

bovendrijven. 

 

Wat gaat er gebeuren in 2021? Dit is een vraag en zal ook nog even een vraag blijven. Helaas 

kan niemand nog voorspellen wanneer we weer grotere activiteiten kunnen opstarten. Het 

belangrijkste is dat het virus onder controle is. Tot die tijd zal het relatief rustig blijven. Voor ons 

allen is het belangrijk dat de sportverenigingen weer actief kunnen zijn en dat de horeca weer 

open kan. Wellicht met beperkende maatregelen, maar het zou een goede start zijn van 2021. 

 

Laten we 2021 positief ingaan. Blijf aan elkaar denken en steun elkaar. Dat is toch iets waar we 

in Annen voor staan. Rest mij iedereen, namens de Commissie Dorpsbelangen, een gezond, 

voorspoedig en gezellig 2021 toe te wensen. 

 

Ype Tol 

Voorzitter Commissie Dorpsbelangen 
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Actie gezamenlijke sponsoring reclameborden succes!  

 

De nieuwe organisatie van de sponsoring van de reclameborden in de sporthal in Annen die 

vorig jaar werd opgezet, is een succes. De vrijwilligers van de sportverenigingen die dit samen 

hebben opgepakt, zijn heel tevreden over de samenwerking en een groep nieuwe sponsoren 

(intussen meer dan 20) heeft zich na een wervingsactie aangesloten.  

 

Eén factuur 

De ondernemers die meedoen, sponsoren met hun bord nu meerdere verenigingen, terwijl ze 

één jaarlijkse factuur krijgen, als hun bord er eenmaal hangt. De verenigingen Sportvereniging 

(SV Annen), de Handbalvereniging (HVA) en de Badmintonvereniging (BCAO) zetten de actie 

graag voort.      

 

Eindejaarskaart 

Als dank voor de steun, juist in het afgelopen moeilijke jaar, hebben de verenigingen de 

deelnemende ondernemers een eindejaarskaart gestuurd met een foto van de wand met borden 

in de sporthal zoals deze nu is. Herindeling door verdeelschotten tussen de borden te plaatsen 

staat voor het nieuwe jaar op het programma. Bij deze ook in het Mededelingenblad Annen: aan 

alle ondernemers dank voor jullie steun! 

 

 
De reclameborden in de sporthal 

 

Meer informatie 

Er is trouwens nog ruimte voor nieuwe ondernemers om hun bedrijf te presenteren tegen een 

jaarlijkse vergoeding per bord. Voor meer informatie kun je terecht bij Marinette Boersma, via 06-

36 18 47 78. 
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Dorpshuis Annen 

 

Deze keer in de Nieuwsbrief geen uitnodiging voor de diverse activiteiten, maar wel een 

hartelijke groet van het bestuur van het Dorpshuis Annen aan alle dorpsgenoten. We wensen 

jullie alle goeds voor het komende jaar, waarin we elkaar, naar we hopen, gauw zullen weer 

zullen ontmoeten! 

 

 
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 11 januari willen we met elkaar graag op het nieuwe jaar toasten! We ontmoeten 

elkaar digitaal van 10.00 tot 11.00 uur via de link: https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen. Je 

kunt de link gebruiken op je telefoon, computer of tablet. De link werkt het beste via Google 

Chrome. Je moet eerst toestemming  geven voor gebruik van je camera en microfoon. Heb je 

hulp nodig of wil je gebruik maken van een leentablet? Neem vanaf 4 januari gerust contact op 

met buurtwerker Martine Hopman, via 06-13 22 74 83. Dan kun je 11 januari 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. 

 

Impuls spreekuur 

Heb je ergens hulp bij nodig en weet je niet goed waar je terecht kunt? Wil je gewoon een praatje 

maken of je verhaal kwijt? Op dinsdag 12 januari houdt Impuls spreekuur, van 10.00 tot 11.30 

uur. Je kunt via 06-13 22 74 83 contact opnemen met Martine Hopman. Als je liever persoonlijk 

contact hebt, kun je bellen om een afspraak te maken op ons kantoor in Gieten.  

 

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 tot 11.30 

uur via 06-28 35 98 41 of via email info@dorpscoopdebrug.nl.    

 

Wanneer je belangstelling hebt om mee te doen aan een belcirkel, whatsapp-groep of 

beeldbelgroep, dan kun je je interesse kenbaar maken via Martine Hopman, 06-13 22 74 83 of 

m.hopman@impulsaaenhunze.nl.  

https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen
mailto:info@dorpscoopdebrug.nl
mailto:m.hopman@impulsaaenhunze.nl
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Vocaal Festival Annen 2021 

 
 

Het Vocaal Festival Annen vindt dit jaar plaats op 12 en 13 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn 

in volle gang en de eerste aanmeldingen zijn alweer binnen! Ook meedoen aan Vocaal Festival 

Annen? Iedere zanggroep kan meedoen. Aanmelden gaat eenvoudig via deze link. Het aantal 

deelnemers is dit jaar beperkt.  

 

 

Noaberhulp Annen heeft nieuwe folder! 

 

Noaberhulp Annen heeft een nieuwe folder gemaakt. In deze folder lees je alles over wat 

Noaberhulp Annen voor je kan betekenen of hoe je zelf een steentje bij kunt dragen. 

Nieuwsgierig? Je kunt de folder hier bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is Hetty Wolrich, de teamcoördinator van het team sociaal contact, op 18 december 

geïnterviewd door radio Aa en Hunze. Je kunt het interview terug luisteren via deze link: 

https://www.annen-info.nl   

(Dorpsgids > Noaberhulp Annen) 

 

 

 

  

https://www.vocaalfestivalannen.nl/aanmelden-deelnemer/
https://usercontent.one/wp/www.annen-info.nl/wp-content/uploads/2020/12/Folder-Naoberhulp-Annen-2020585.pdf
https://www.annen-info.nl/?page_id=1972#tab-903b56b5e778d9796b2


 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen  5 

 

Zaterdag 16 januari: oud ijzer ophaaldag 

 

Op zaterdag 16 januari organiseert Stichting Harleydag Annen weer een oud ijzer ophaaldag. 

Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de St. Harleydag Annen, dan kun je ons 

bellen of mailen en wij komen het graag ophalen.  

 

Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10 uur en anders in overleg. 

Telefoon: 06-39 37 72 95 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl.  Ook tussendoor kan het 

ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen. Dit 

hoeft niet gemeld te worden. Als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even 

vragen/afrekenen. We nemen geen witgoed meer in.  

 

 

 

 
 

 Bibliotheken gesloten, afhalen en inleveren blijft mogelijk. 

 

Als gevolg van de door het kabinet ingestelde lockdown zijn de bibliotheken met ingang van 

dinsdag 15 december gesloten tot tenminste 19 januari 2021. Afhalen en inleveren van boeken 

en andere materialen blijft wel 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 9 februari 2021 

zodat je de materialen na heropening kunt terugbrengen. Meer informatie op: 

https://www.bibliotheekgieten.nl/coronavirus  

 

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. 

 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
https://www.bibliotheekgieten.nl/coronavirus
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Commissie Dorpsbelangen 
 
 

Jaaroverzicht oud papier ophalen 2021 

 

Dag Datum Tijd Met medewerking van 

Maandag 8 februari 18.00 uur Ploeg Roze 

Maandag 29 maart 18.00 uur Ploeg Rood 

Maandag 17 mei 18.00 uur Ploeg Geel 

Maandag 28 juni 18.00 uur Ploeg Groen 

Maandag 23 augustus 18.00 uur Ploeg Blauw 

Maandag 11 oktober 18.00 uur Ploeg Oranje 

Maandag 29 november 18.00 uur Ploeg Roze 

Maandag 10 januari 2022 18.00 uur Ploeg Rood 

 

 

Het oud papier wordt opgehaald met vier 

vrachtwagens. Met behulp van vrijwilligers van 

de Commissie Dorpsbelangen en vrijwilligers 

van één van de sport- en spelploegen. De 

opbrengsten van het oud papier zijn heel 

belangrijk voor het dorp, dus alle beetjes 

helpen. Zelf papier wegbrengen naar de 

container van de Commissie Dorpsbelangen 

kan natuurlijk ook. De papiercontainer staat bij 

de brandweerkazerne aan de Spijkerboorsdijk. 

Is de container vol, stuur dan even een berichtje 

naar: oudpapier@annen-info.nl.  

 

Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl voor data of eventuele wijzigingen.  

 

 

Verkeersveiligheid Annen 
 
Onlangs heeft de Commissie Dorpsbelangen een oproep gedaan in het Mededelingenblad om 

onveilige verkeerssituaties in Annen te melden. Hierop hebben we een aantal reacties binnen 

gekregen. Deze reacties hebben we besproken in de vergadering van de Commissie 

Dorpsbelangen. De reacties zijn gebundeld en neergelegd bij ons contactpersoon bij de 

gemeente Aa en Hunze. Zodra we hierop een terugkoppeling krijgen, laten we dit weten aan 

degenen die een situatie hebben gemeld. 

 
 
Lezersonderzoek Mededelingenblad 

mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Om inzicht te krijgen in hoe het Mededelingenblad gewaardeerd wordt door de inwoners van 

Annen, houdt de Commissie Dorpsbelangen een (online) lezersonderzoek. Inmiddels hebben al 

190 mensen de enquête over het Mededelingenblad ingevuld.  

 

Heb je het nog niet gedaan? Het kan nog even! De enquête sluit 

op 14 januari. Deelname aan het onderzoek duurt maar 2 

minuten. Mocht je het niet online kunnen doen, kun je een mail 

met je naam en adres sturen naar: info@annen-info.nl. Dan 

zorgen we ervoor dat je een papieren versie in de brievenbus 

krijgt! 

 

Alvast bedankt voor je medewerking!  

 

Je kunt de enquête invullen via: 

https://nl.surveymonkey.com/r/8FRTTTN  

 

 

Meldpunt voor het beweegplein bij de sporthal 

Het beweegplein voor de sporthal is nu anderhalf jaar in gebruik en in de praktijk blijkt dat aan 

toestellen schroeven los gaan, borden zomaar los of stuk zijn, of zaken verdwenen blijken. 

De Commissie Dorpsbelangen gaat dit nu coördineren naar één aanspreekpunt. Zie je losse 

onderdelen of zie je dat er iets ontbreekt of stuk is, dan kun je dit melden via 

beweegplein@annen-info.nl of bellen naar 06-15 26 12 99. Is er andere overlast dan kun je ook 

dit tussen 09.00 en 17.00 uur melden. 

 

 

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. Wist je dat we 
ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/.  
 
Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons via dit mailadres bereiken!  

 
 
 
 
 

 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een gratis boek over Annen! 

Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 
ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje 

sturen naar: info@annen-info.nl.  

mailto:info@annen-info.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/8FRTTTN
mailto:beweegplein@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/

