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Commissie Dorpsbelangen wenst je een heel gelukkig en gezond 2022! 
 

 
 
Commissie Dorpsbelangen Annen wenst je een heel gezond en gelukkig nieuwjaar! Hopelijk wordt 
2022 een jaar waarin alle leuke activiteiten wél door kunnen gaan en waarin we elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Laten we 2022 positief in gaan. Blijf aan elkaar denken en steun elkaar. Dat is 
toch iets waar we in Annen voor staan!    
 
 

3 vragen aan… Gerbrand en Mariska van De Eexter Os 
  
In de rubriek 3 vragen aan… krijgen ondernemers in Annen en omstreken 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. Het stokje is vorige maand door Kristel de Visser van De 
Uylenspiegel doorgegeven aan Gerbrand en Mariska van De Eexter Os. 
 
1. Kunnen jullie je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?  
In augustus 2021 zijn wij, Gerbrand en Mariska, met onze twee zoontjes (Olivier en Samuel) 
verhuisd van de Veluwe naar Eext, waar wij Herberg De Eexter Os hebben gekocht. Een prachtige 
plek met veel potentie. Bij ons vorige huis hadden wij een huisje in de tuin die wij verhuurden als 
B&B. We hadden de droom om in de toekomst onze eigen grote B&B te beginnen en met dit huisje 
wilden we kijken of het echt iets voor ons was.  
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Het beviel zo goed, dat we het graag grootser wilden aanpakken en er ons werk van wilden 
maken. In eerste instantie keken we naar iets geschikts rondom de Veluwe en Overijssel. Mariska 
komt oorspronkelijk uit Drenthe en terugkeren naar Drenthe zag ze wel zitten. Na een aantal mooie 
wandeltochten in het Drentsche Aa gebied was ook Gerbrand overstag. Al snel kwamen wij 
Herberg De Eexter Os tegen op Funda: op een prachtige plek nabij het bos en meteen klaar om 
aan de slag te gaan. Een pand met potentie; vijf kamers en een vrijstaand chalet voor de verhuur.  
 

 
Mariska en Gerbrand van De Eexter Os 

 
Sinds augustus is het dan echt van ons. We zijn meteen van start gegaan en hebben een leuk en 
druk seizoen achter de rug. We streven ernaar een ongedwongen en gastvrije plek te zijn, met een 
luxe en verrassend ontbijt. Onze gasten zijn erg enthousiast; vooral over ons ontbijt. In december 
zijn we begonnen met het herinrichten van het B&B gedeelte; zo hebben we een mooie nieuwe 
vloer gelegd en de ontbijtruimte voorzien van nieuwe tafels en stoelen. Komende tijd gaan we 
verder met de kamers en gaan we ook daar onze eigen draai aan geven. 
 

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Momenteel werken we er beiden nog naast, maar in de loop van 2022 willen wij onze vaste banen 
opzeggen en onze focus op de B&B leggen. We hebben allerlei mooie ideeën en plannen voor de 
toekomst. Momenteel kijken wij of we in het voorjaar een terras kunnen openen. Onze gasten, 
wandelaars, fietsers en uiteraard inwoners van de omliggende dorpen zijn welkom om te genieten 
van koffie en thee met huisgemaakt lekkers. Denk aan taartjes, scones en een kleine lunchkaart. 
Ook zitten we eraan te denken om in Table de Hôtes stijl diners te serveren aan onze gasten. 
 

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom? 
We willen de ‘3 vragen’ doorgeven aan Allard en Jacqueline Hingstman van Slijterij Pinotage. Wij 
halen voor onze herberg wijn en bier bij Slijterij Pinotage en het enthousiasme en 
ondernemerschap straalt van hen af. Ze organiseren ook vaak leuke activiteiten en we zijn 
benieuwd wat hun toekomstplannen zijn. 
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O, wat een jaar 
 
Op RTL4 is een spelprogramma waarin twee teams strijden om de eer. De teamleden worden 
gekleed in de mode van dat jaar en vervolgens krijgen ze vragen over het betreffende jaar. Ik 
vraag mij af hoe dat spel er over 20 jaar uitziet als ze 2021 als jaar nemen… 
 
De kleding zal waarschijnlijk in dozen worden bezorgd bij de teamleden en ze zullen zichzelf 
moeten opmaken. Want op anderhalve meter kan een visagist dat natuurlijk niet doen. Het eerste 
onderdeel zal een test zijn. Steek een watje zo diep mogelijk in je keel en neus en doe dit in een 
buisje. Als deze positief aangeeft heb je spel 1 verloren. Vervolgens zal het beeld stil 
vallen….slechte verbinding….teams loopt vast. Na een korte onderbreking missen we de stem van 
kandidaat 3. Mute staat weer eens aan. Als kijker denk je nu ‘dit wordt een lange zit’. De ouderen 
vertellen dan dat dat in 2021 heel normaal was. Thuiszitten en wachten op de volgende 
persconferentie. 
 
Gelukkig komen de kandidaten vervolgens in de studio. Ze moeten alleen een QR-code zien te 
kraken. Hiervoor moeten ze twee prikken zien te krijgen. Wel zo snel mogelijk want de voorraad is 
beperkt. Zonder de QR-code gaan ze meedoen aan het spel onder de noemer ‘wappie’. Het 
nadeel daarvan is dat deze kandidaten een veel grotere kans hebben om antwoorden fout te 
hebben en de gevolgen zijn groter. Ook kunnen ze hun medekandidaat meeslepen in het 
negatieve scenario van het spel. Uitschakeling lijkt dichtbij. Voor de kandidaten zijn assistenten 
aangewezen. Die krijgen het druk bij foute antwoorden. Het nadeel is dat er maar een beperkt 
budget was voor deze assistenten en zij dus keihard moeten werken. Lukt het, dan krijgen ze een 
kleine bonus. Maar ze hebben het zwaar. Wel zien we in het spel dat de kandidaten erg dankbaar 
zijn voor hun assistenten. Zonder hen zou het spel volledig uit de hand gelopen zijn. 
 
Na een spel in de studio moeten de kandidaten weer eens terug in hun eigen cel. Opgesloten voor 
de komende spelletjes. Als ze zich goed houden aan de regels en de assistenten zijn weer op 
adem dan mogen ze er weer uit. Maar ze moeten de basisregels in acht houden! Zover in het spel 
zien we dat het lastiger wordt voor de kandidaten om de regels te volgen. Saai vinden ze het en ze 
willen graag vol gas geven om het spel te winnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De quizmaster gaat achter een desk staan en geeft het verlossende spel, de feest ronde! Alles 
mag vanaf dit moment. Als koeien die in het voorjaar losgelaten worden, gaan de kandidaten het 
spel vervolgen. Ze horen helaas niet dat de basisregels nog wel gelden. Vol enthousiasme willen 
de kandidaten de finale gaan spelen maar dan gebeurt het. Een kleine verandering in het spel. 
Helaas reageert ook de spelleider te laat en was hij vergeten dat de QR code aangepast moest 
worden.  
 
De kans om voor de finale de derde prik te halen was verkeken. Je ziet de assistenten wit 
wegtrekken…toch niet wéér zo hard aan het werk voor die kandidaten. Helaas moet de finale van 
het spel ook weer in hun eigen kamer worden gespeeld. Weg hoop voor een knallend einde. Het 
script voor dit spel ziet er niet beter uit.  
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Niet echt een programma om van te genieten, maar wegzappen kan niet. We zullen er doorheen 
moeten. Het enige wat we kunnen doen is hopen dat er een leuker programma gepland staat na 
dit fiasco.  
 
Ik hoop echt dat dit het laatste deel is en dat er geen vervolg komt. Persoonlijk ben ik wel toe aan 
een sociaal en gezellig programma waar iedereen weer normaal kan functioneren. Met name ook 
voor de assistenten. De zorgmedewerkers moeten we dankbaar zijn voor hun inzet en laten we 
voor hen hopen dat zij hun normale werk weer kunnen oppakken. 
 
Een Anneroele 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Stichting Ons Dorpshuis 
 
Helaas kunnen er wederom geen data vermeld worden waarop we in het dorpshuis iets mogen 
organiseren! In spanning wachten we de volgende persconferentie af en zo gauw er ook maar iets 
mogelijk is, laten we dit horen. Het bestuur wenst iedereen een heel gezond en gelukkig 2022. 
Laten we hopen dat we elkaar snel zullen ontmoeten! 
 
 

Weer geen Streektaolstried  
 

Net as veurig jaor kan de streektaolstried, die op 21 jannewaori 2022 
holden zul worden in Gasselternijveen (Nieveen,) niet deurgaon. 
Streektaolambassadeur Jan Hartlief en zien vrijwilligers van het Huus 
van de Taol in Aa en Hunze, duurt vanwege de neie coronavariant de 
streektaolstried niet te holden. 
 
De vrijwilligersclub waacht vanzölfsprekend de maotregels die maokt bint en wordt aof, maor as 
het even an kan wilt ze de stried toch in het neie jaor preberen deur te laoten gaon. 
Hierveur bint dree meugelijke daotums prikt. Twee in de Meertmaond-Streektaolmaond:  
vrijdag 11 en vrijdag 25 meert. Een darde oetwiekdaotum is: vrijdag 8 april.  
 
Bij negatieve ontwikkelings vindt de streektaolstried plaots in 2023. Teams die zuch al anmeld hebt 
wordt hierover tiedig informeerd. 
 
De streektaolvrijwilligers vindt het netuurlijk zunde dat de Drèentse ‘pubquiz’ gien deurgang kan 
vinden. Zij hebt net as aandere clubs te maoken met het virus: ’een tegenstander’ waow 
momenteel niet umhen kunt. 
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Annen Toen op zoek naar verhalen over 50 jaar Sport- en Spelweek 
  
Voor het maartnummer van Annen Toen is de redactie van de Historische Vereniging Annen op 
zoek naar de mooiste verhalen en anekdotes over de Sport- en Spelweek. De feestweek bestaat 
50 jaar.  
Alle reden om terug te blikken op het ontstaan van de Sport- en Spelweek, in gesprek te gaan met 
de gangmakers en de creatievelingen. Deze speciale uitgave van Annen Toen kan niet zonder de 
inbreng van oud én jong.  
 
De redactie is benieuwd naar jouw verhaal of herinnering in maximaal 150 woorden. Mail de tekst 
naar redactie@annentoen.nl t.a.v. Sport en Spel en wie weet krijgt jouw verhaal een mooi plaatsje 
in deze niet te missen uitgave van Annen Toen! 

 
 
Toen en nu: Veldweg/Esakkers 
 
De Historische Vereniging Annen plaatst regelmatig foto’s op hun Facebookpagina van plekken in 
Annen vroeger en nu. In overleg met de vereniging nemen we deze beelden ook over in het 
Mededelingenblad, zodat nog meer mensen deze beelden kunnen zien. Deze maand in Toen en 
nu: het beeld aan de Veldweg/Esakkers.  
 

 
Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging Annen  
 
 

 
 
 
 

mailto:redactie@annentoen.nl
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Dierenparkje Terugblik 2021 
 
Het dierenparkje achter ’t Holthuys heeft een bijzonder jaar achter de 
rug.  
 
Het begon allemaal met een mooi gebaar van de Stichting 
Harleydag, die twee drachtige ooien aanboden aan het parkje. In 
januari 2021 konden we daardoor Harley en Jet verwelkomen. 
Beiden kregen in het voorjaar een ooilam, een geweldige 
gelukstreffer omdat daarom beide lammetjes kunnen blijven wonen in 
het dierenparkje. Het eerste lam werd Lotje genoemd en de tweede 
kreeg na een leuke actie om een naam te vinden, de naam Desi. 
Inmiddels zijn Lotje en Desi twee vrolijke pubers die altijd vooraan 
staan voor wat lekkers en een knuffel.      Lotje (voor) en Desi 
 
Aan het einde van de zomer hebben de vrijwilligers van het dierenparkje getrakteerd op koffie en 
taart tijdens een geslaagde Burendag. Veel buren en vrienden van het dierenparkje kwamen even 
langs voor een praatje en een taartje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In november heeft een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om de hokken van 
een frisse nieuwe laag groene verf te voorzien. Zo zijn de gebouwen helemaal winterklaar 
gemaakt.  
 
Als klap op de vuurpijl kreeg het dierenparkje ook dit jaar weer een mooie bijdrage van de 
Rabobank uit de actie Rabo ClubSupport. Zo kunnen de vrijwilligers ook in 2022 weer goed zorgen 
voor de dieren en het parkje en blijft het een gezellig, groen rustpunt in het dorp.  
 
Graag tot ziens bij het dierenparkje! 
 
 

Ons Beweegplein bij de sporthal 
 
Het beweegplein voor de sporthal is van ons allemaal. Het wordt beheerd door verenigingen en  
de Commissie Dorpsbelangen. Alles wat er stuk gaat, moeten we als gemeenschap zelf betalen. 
Zie je iets wat kapot is? Meld dit dan door een mail te sturen naar beweegplein@annen-info.nl. Je 
kunt ook bellen naar 06-15 26 12 99.  
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Verbetering 
Soms komen er vragen binnen om verbetering. Zo is er gevraagd naar een verlichting in het 
fietsenhok. Er is naar gekeken en een verzoek ingediend bij de gemeente. Deze heeft inmiddels 
gekeken, positief gereageerd en zal zorgen dat de verlichting verbeterd wordt. 
 
Klok 
Ook is er gevraagd naar een klok voor jeugd die geen telefoon of horloge heeft. Hier wordt nog 
naar gekeken. Als tijdelijke oplossing is er de klok in het kantoortje van de beheerder naast de 
ingang naar de sporthal. Mogelijk is die in het donker niet (goed) zichtbaar, maar er wordt gewerkt 
aan verbetering. 
 
 

Commissie Dorpsbelangen 

 

 
Even voorstellen! 
 
Sinds kort heeft de Commissie Dorpsbelangen twee nieuwe leden: Bea de Muinck-Hofsteenge en 
Bert Bentum. Hieronder stellen ze zich in het kort even voor.  
 
Bea de Muinck-Hofsteenge 
 
Sinds een aantal maanden mag ik meedraaien met de gezellige CD. Mijn naam is Bea de Muinck-
Hofsteenge en samen met mijn man Gerard en zoons Mick (6 jaar) en Wout (4 jaar) woon ik aan 
de Annerstreek in het mooie Annen. 
 

 
Bea de Muinck-Hofsteenge 
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De eerste 21 jaar van mijn leven heb ik in Annen gewoond, vervolgens op verschillende plekken 
zoals Groningen en Zuidlaren en nu dus weer terug in Annen. Het is nu voor mij een gekke tijd om 
te starten in de Commissie Dorpsbelangen, maar ik hoop dat we deze Corona crisis toch echt snel 
achter ons kunnen laten, zodat we met elkaar weer leuke en gezellige activiteiten kunnen gaan 
organiseren voor het dorp. Dus, hopelijk tot snel! 
 
 
Bert Bentum 
Graag zou ik me willen voorstellen. Mijn naam is Bert Bentum en ben dit najaar begonnen bij de 
Commissie Dorpsbelangen. Ik ben opgegroeid in Anloo en ben inmiddels al ruim 21 jaar Anneroel. 
Met mijn vrouw en twee dochters wonen wij aan de Wenakkers in de gele buurt. 
 

 
Bert Bentum 

 
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in een truck dealer- garage bedrijf, maar ben daarnaast 
ook erg geïnteresseerd in wat er in ons dorp en omgeving gebeurt. Jaren heb ik samen met een 
hele leuke groep mensen het dorpsomloop spel van ploeg Geel gemaakt. Van hieruit zijn ook mijn 
contacten met de Commissie Dorpsbelangen ontstaan. Na dit 10 jaar gedaan te hebben en nu de 
kinderen inmiddels naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan,  had ik wel zin in iets anders actiefs. 
 
Na al een paar keer met CD leden gesproken te hebben is het nu dus zover! Graag leer ik nieuwe 
mensen kennen en wil ik met inzetten om ons mooie dorp leuk en actief te houden. 
 
We gaan elkaar zien!! 
 
 

Nomineer jouw Anneroel van het jaar!  
 
Commissie Dorpsbelangen organiseert ook dit jaar 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 tweede ‘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. 
 
 
 
 



 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen                                                                                                                               9 

 

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 30 maart 2022.  

 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 verdiend? Dan horen we graag van je! 
 
 

Oud papier of stortplaats 
  
Steeds vaker vinden we materialen in de oud papiercontainers aan de Spijkerboorsdijk die er niet 
thuis horen. Alleen al deze maand zijn er de volgende materialen gevonden: bakpan, snoeischaar, 
knuffels, plafondlampen, zakken vuilnis, stukken vloer vinyl, piepschuim, dozen met restanten 
pizza en chinees, blik en plastic, stukadoorsmaterialen, hout, stopcontacten, lucht- en oliefilters, 
kleding. 
 
Dit is niet de bedoeling. Oud papier en karton is welkom, maar als het een vuilnis stortplek wordt, 
is het snel gedaan. Daarom is er een camera geplaatst in de zendmast om meer controle te 
hebben over wat er afgevoerd wordt. We willen je vragen om er anderen op aan te spreken als je 
ziet dat er iets anders dan oud papier of karton in de containers wordt gestort. Alvast bedankt! 
 
De data voor het ophalen van oud papier in 2022:  
 
Dag Datum Tijd Met medewerking van 
Maandag  10 januari 18.00 uur Ploeg Rood 
Maandag 28 februari 18.00 uur Ploeg Geel 
Maandag  11 april 18.00 uur Ploeg Groen 
Maandag  30 mei 18.00 uur Ploeg Blauw 
Maandag  11 juli 18.00 uur Ploeg Oranje 
Maandag 29 augustus 18.00 uur Ploeg Roze 
Maandag 10 oktober 18.00 uur Ploeg Rood 
Maandag 28 november 18.00 uur Ploeg Geel 
Maandag 16 januari 2023 18.00 uur Ploeg Groen 
 
Papier graag goed gebundeld langs de weg plaatsen 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anneroel@annen-info.nl
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De kalender van Annen samen actueel houden 
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/.  
 
 

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://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/

