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 Jaargang 11                                                     juli 2020 

 
“Het is super voor het dorp dat het zwembad weer open is!” 
 
Op 15 juni opende het zwembad in Annen eindelijk weer haar deuren. In eerste instantie voor 
baantjeszwemmers en jeugd onder 12 jaar, maar inmiddels ook voor jeugd onder 18 en voor de 
gezinsplons. Patricia Dijkema, beheerder van het zwembad vertelt over haar ervaringen tot nu toe.  
 
“We zijn ontzettend blij dat het zwembad weer open is en de bezoekers ook”, vertelt Patricia. “Er wordt 
ontzettend veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om baantjes te zwemmen. De jeugd moet nog een 
beetje op gang komen, maar dat heeft ook te maken met wat minder weer in de eerste week.”  
Het zwembad heeft maatregelen getroffen, zo is er een aparte in- en uitgang voor bezoekers, er is een 
looprichting en er wordt gebruik gemaakt van een reserveringssysteem. Patricia: “Bezoekers moesten wel 
een beetje wennen aan het reserveringssysteem. Nu is het zo dat je telefonisch kunt reserveren tijdens de 
openingstijden van het zwembad. Dit werkt wel beter.”  
 
Patricia evalueert ongeveer dagelijks met haar collega in Gieten en met de gemeente. Ze bespreken dan 
hoe het allemaal gaat en of er nog zaken aangepast moeten worden. “Eigenlijk loopt alles wat we van 
tevoren bedacht hebben wel goed”, vertelt Patricia. “Mensen houden zich ook aan de maatregelen en zijn 
gewoon blij dat het weer kan. Het peuterbad heeft trouwens een nieuwe attractie: de olifant is inmiddels 
met pensioen en er staat nu een glijbaantje en een soort sproeiegel. Dat vinden de kinderen ook 
fantastisch! Het is gewoon super voor het dorp dat het zwembad weer open is!” 
 
Voor meer informatie en vragen, neem eerst even een kijkje op de website van de gemeente: 
www.zwembadannen.nl. Op deze website staat heel veel informatie.  
 

 
Patricia en Koen voor de nieuwe aanwinst in het peuterbad.  

http://www.annen-info.nl/
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Oud papier: maandag 17 augustus 18.00 uur 
 
Oud papier wordt maandelijks opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van de Commissie 
Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dat 
Ploeg Geel.  
 
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.  
 

• Bundel het oud papier goed, of doe de doos goed dicht.  

• Alleen oud papier of karton is welkom. 

• Gooi dus geen ander afval in de container. 

• Zet het oud papier niet naast de container. Ook niet als deze vol is.  

• Is de container wel vol? Stuur dan een berichtje naar oudpapier@annen-info.nl.  
 

Voor meer informatie kun je terecht op: www.mijnafvalwijzer.nl.  
 
 
 

Hunzeloop wandeltocht editie 2020 afgelast 
 
De hunzeloop wandeltocht die op 19 september 2020 zou 
plaatsvinden, gaat niet door. De organisatie van het 
wandelevenement heeft inmiddels een datum voor 2021 
vastgelegd: zaterdag 18 september 2021. 
 
De Hunzeloop wandeltocht is een initiatief van Het Drentse Landschap dat jaarlijks op de derde zaterdag 
in september plaatsvindt. Het is een terugkerend eendaags groot en uniek wandelevenement in Noord-
Nederland met een eigen formule. Er wordt samengewerkt met de Koninklijke Wandel Bond Nederland en 
diverse andere partners. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op: www.hunzeloopwandeltocht.nl  
 
 
 

Mountainbiketocht 4 juli afgelast 
 

Helaas gaat onze midzomer mountainbiketocht op zaterdag 4 juli aanstaande niet door. Vooralsnog 
zal onze snerttocht op de laatste zondag van het jaar, 27 december 2020, wel gewoon doorgaan. 

Hierover zullen we jullie later nader informeren. 
 
Toerfietsclub De Bultenbroezers 
 

 
  

http://www.annen-info.nl/
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.hunzeloopwandeltocht.nl/


Pagina 3 van 7   Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen    www.annen-info.nl        jaargang 11 2020 

 

 

Even voorstellen: nieuwe leden van de Commissie Dorpsbelangen 
 
Hallo Anneroelen, 
 
Als nieuw lid van de Commissie Dorpsbelangen zal ik me 
even voorstellen. Mijn naam is Carin de Valk en ben 54 jaar. 
Vanaf 2012 woon ik samen met mijn vriend aan het 
Westerveld in Annen. Ik werk bij het UWV in Groningen. Ik 
heb 1 dochter, een bonus dochter en zoon en een kleinzoon. 
De kinderen wonen niet meer thuis. 
 
Vanaf het moment dat ik hier kwam wonen, voel ik me zeer 
thuis in Annen. Ik vind het leuk om me in te zetten voor het 
(leef) plezier in het Dorp. Zo ben ik betrokken bij de 
kantinezaken van VV Annen en heb een functie bij de 
Stichting Oud en Nieuw, die in 2018 is opgericht. Na 4 jaar 
als (assistent) ploegleider van de blauwe buurt en 2 jaar als 
Anonieme Pers actief te zijn geweest tijdens de S&S-week, 
zie ik een functie bij de CD als een nieuwe uitdaging. Ik hoop 
je snel te zien bij één van de activiteiten van de CD. 
 
Groetjes Carin 
 
 
  
 

Hallo! 
 
Mijn naam is Annette Doorduin, ik ben 43 jaar en ik woon nu 
bijna 6 jaar in Annen met mijn gezin (man en 2 kinderen, 13 
en 11 jaar). Ik werk als communicatieadviseur bij Verhoef & 
Co, een marketing- en communicatiebureau in Emmen. Hier 
verzorgen we (online)campagnes, bouwen we websites, 
maken brochures en organiseren evenementen voor diverse 
opdrachtgevers. Naast mijn werk ben ik regelmatig aan het 
hardlopen, doe ik wekelijks aan ballet en ben ik vaak in het 
bos te vinden.  
 
Toen de vraag kwam of ik Annemiek wilde vervangen bij de 
Commissie Dorpsbelangen, hoefde ik ook niet lang na te 
denken. Deze taak is me op het lijf geschreven! Naast de 
Commissie Dorpsbelangen ben ik jaren onderdeel geweest 
van de organisatie van de Avondvierdaagse Annen en ben ik 

nog steeds betrokken bij Koningsdag. Volgend jaar gaan beide kinderen naar het voortgezet onderwijs en 
aangezien ik toch actief wil blijven in het dorp, lijkt Commissie Dorpsbelangen me ontzettend leuk. Ik heb 
er dan ook heel veel zin in!  
 
Mocht je vragen hebben of input voor het Mededelingenblad, Oeleneis, de website of Facebook, dan kun 
je me bereiken via: info@annen-info.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Dorpsomroep Impuls 
Ook in de corona-periode ondersteunt Impuls dorpen. Buurtwerkers houden op allerlei manieren contact 
met inwoners en dorpsinitiatieven. Dat gaat wel anders dan anders en het leidt tot nieuwe vormen en 
initiatieven. Om dorpsbewoners extra mogelijkheden te geven tot contact en gezelligheid starten we met 
de ‘dorpsomroep’. 
 
Muziekroute door onze gemeente 
Een activiteit die we vanuit Impuls zullen gaan organiseren is een muziekroute door de gemeente. Impuls 
heeft een megafoon aangekocht en een vergunning verkregen van de gemeente voor het gebruik hiervan. 
Ook in Annen. Op de website van ons vrijwilligers informatie punt vind je de vacature voor een 
dorpsomroeper: https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/.  
 
Serenade brengen 
De megafoon kan ook uitgeleend worden. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een inwoner de 
megafoon leent, op het dak van de eigen auto bevestigt om voor een bijzondere gelegenheid een 
dorpsgenoot toe te zingen of te verrassen met zijn/haar lievelingslied en/of een boodschap.  
 
Contact 
Wil je je inzetten als vrijwilliger voor de muziekroute of het brengen van serenades? Neem dan contact op 
met het buurtwerk van Annen, via Nicole Briedé (0592) 24 59 24, (06) 51 04 57 42 of 
n.briede@impulsaaenhunze.nl. Wil je de megafoon lenen of wil je meer informatie? Mail dan naar het 
Dorpsloket Gasselternijveen: info@dorpscoopdebrug.nl  Zij zijn telefonisch ook bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur via 06-28 35 98 41. 
 

 
 
Gebruik van de Brink 
De afgelopen tijd heeft de Commissie 
Dorpsbelangen in verband met corona 
diverse verzoeken gekregen om gebruik te 
maken van de Brink. Dit ging rechtstreeks of 
verzoeken werden doorgestuurd door de 
gemeente Aa en Hunze. Natuurlijk is de 
Brink van ons allemaal, maar er zijn toch 
een aantal regels verbonden aan het gebruik 
van de Brink.  
 
Als je af en toe gebruik maakt van de Brink, 
is dit natuurlijk prima. Zolang je het allemaal 
maar netjes achterlaat voor andere 
gebruikers.  
 
Bij structureel gebruik vragen we je je aan te sluiten bij de Brinkgebruikersgroep. De leden van deze groep 
betalen allemaal jaarlijks een bedrag van € 100,-. Dit bedrag komt ten goede aan het onderhoud van de 
Brink. Hierbij kun je onder meer denken aan de Brinkmarkten, de organisaties van Koningsdag, het 
Vocaalfestival en de Grasbaanrace. Mocht je interesse hebben of heb je vragen, stuur dan een mail naar: 
info@annen-info.nl. 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl/
mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:info@dorpscoopdebrug.nl
mailto:info@annen-info.nl
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HVA 
 
Bedankt!  
Handbal Vereniging Annen bedankt Voetbal Vereniging Annen voor het beschikbaar 
stellen van het kunstveld voor onze trainingen tijdens de corona periode aan het 
eind van seizoen 2019-2020. Hartelijk bedankt hiervoor, namens alle leden, trainers 
en bestuur HVA 

 
 
Help HVA Dames 1 hogerop!  
Handbalvereniging HVA is op zoek naar een ambitieuze, fanatieke en gezellige trainer voor de dames 
senioren. Handbal Vereniging Annen staat bekend als een gezellige vereniging waarbij teamgevoel 
voorop staat. Desondanks gaan onze dames voor de winst en is hun doel om bovenin te eindigen in de 
tweede klasse waarin zij spelen. Het team bestaat uit 11 gezellige en leergierige dames in de leeftijd van 
18 tot en met 34 jaar. De dames trainen twee keer in de week, op dinsdag en donderdag, anderhalf uur. 
 
Belangrijk is dat de trainer tijdens de training gelijke kansen wil geven aan de speelsters, maar bij de 
wedstrijden voor de winst wil gaan. Positieve motivatie werkt voor onze dames erg fijn. Ben je of ken je 
iemand die een leuke uitdaging ziet in het trainen en coachen van onze dames? Neem dan gerust contact 
met ons op voor meer informatie en/of interesse via de mail: hva-bestuur@hotmail.com.  
 
 

VV Annen 
 
Jeugdtrainers/coaches gezocht voor VV Annen 
Voor het komend seizoen is VV Annen op zoek naar jeugdtrainers/coaches 
voor JO19-1, JO17-2 en jeugdtrainers voor JO11-1 en JO11-2.  
 
JO19-1 zal komend seizoen uitkomen in de hoofdklasse. Voor JO17-2 is 
tweede klasse aangevraagd en JO11-1 en JO11-2 zullen naar verwachting 
uitkomen in de eerste en derde klasse. We zijn op zoek naar een trainer die 
op de maandagen en woensdagen training kan geven en bij JO19-1 en 
JO17-2 op zaterdagen het team kan coachen.  
 
VV Annen biedt naast gemotiveerde jeugdspelers en assistenten, een 
vergoeding, een reiskostenregeling en volop opleidingsmogelijkheden om je 
verder te ontwikkelen als trainer.  
 
Ben je enthousiast en wil je je inzetten voor VV Annen? Neem dan contact met ons op via 
jeugd@vvannen.nl en stuur een motivatie en korte beschrijving van je voetbalachtergrond mee.  

 

  

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.  

http://www.annen-info.nl/
mailto:hva-bestuur@hotmail.com
mailto:jeugd@vvannen.nl
mailto:info@annen-info.nl
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De bibliotheek in Annen is weer open! 
Wel zijn de openingstijden voorlopig aangepast. De juiste tijden zijn hieronder vermeld. De bibliotheek 
adviseert de klanten om vóór het bezoek de website te checken voor openingstijden en actuele informatie. 
 
Annen 
Let op: gewijzigde openingstijd, op maandagavond doorlopend open tot 19.00 uur. 
Maandag: 14.00-19.00 uur 
Donderdag: 14.00-17.30 uur 
(woensdag gesloten) 
 
ROEG! en de bibliotheek presenteren De Zes Zomerkriebels 
Kleine diertjes met enorme verhalen! 
Deze zomer presenteren de bibliotheek en ROEG! samen De Zes Zomerkriebels. Een online activiteiten- 
en informatieprogramma over insecten die dicht bij ons in de buurt leven. Als je de deur open doet, stap je 
de Drentse wildernis in. Overal om je heen zijn wilde dieren, maar je moet wel even speuren om ze te 
zien. Ze zijn verstopt in het gras, in de bosjes of in de grond. 
 
De Zes Zomerkriebels 
Elke week staat er een interessant diertje centraal dat om de hoek leeft. Zo komen de teek, de worm, het 
lieveheersbeestje, de wesp, de mier en de mug aan bod. Over elk diertje wordt een vlog gemaakt. 
Daarnaast zijn er opdrachten te doen en verhalen te ontdekken over deze Zomerkriebels. Op de website 
van de bibliotheek is later meer informatie beschikbaar. 
 
Cadeautje voor de jonge leners 
Naast De Zes Zomerkriebels online is er meer te vinden in de offline bibliotheek. Deze staat vol met 
verhalen voor jong en oud. Voor de kinderen tussen 6 en de 12 jaar ligt er een verrassing klaar. Wanneer 
zij een boek lenen, kunnen zij hiernaar vragen bij de bibliotheekmedewerker. Waar dat mogelijk is, worden 
er in de bibliotheekvestigingen mini-ROEG! hoekjes ingericht met boeken en posters over het onderwerp 
en een verwijzing naar de activiteiten op de website. 
 
Wanneer je de bibliotheek bezoekt, verzoeken wij je dringend om je aan onze maatregelen te houden om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

• Houd 1,5 meter afstand.  

• Kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid. 

• Blijf thuis bij klachten. 

• In de bibliotheek geldt een maximum aantal klanten. 

• Leen en zoek doelgericht. Doe het uitlenen en inleveren contactloos via de zelfbediening. 

• Betaal met pin.  

• Er kan nog niet volledig gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten.  

• Ingeleverde boeken en andere materialen moeten eerst minimaal 36 uur in quarantaine. Ze zijn 
daarom tijdelijk niet beschikbaar voor uitlening. 

• Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op. 

 
  

http://www.annen-info.nl/
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Brinkmarkten Annen weer van start 
 
Op 12 juli vindt er weer een Brinkmarkt plaats in Annen. 
Uiteraard zullen wij werken volgens de richtlijnen van het 
RIVM en wij vragen daarbij ook jullie hulp. Hou je aan de 
regels die overal op de Brink kenbaar worden gemaakt 
en dan maken we er samen een fantastische dag van. 
We hopen jullie te zien op 12 juli aanstaande. Voor meer 
informatie, kijk op: http://www.brinkmarkten-annen.nl/  

 
Stichting Brinkmarkten Annen 
 
 

 
Jeu de boules in Annen 
 
Jeu de boules is na de verruiming van de corona-regels in Annen weer van start gegaan. Er wordt vast 
gespeeld op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur en donderdagavond vanaf 19.00 uur. Er is een app groep 
waarin je kan laten weten dat je gaat spelen. Ook kun je anderen vragen om mee te doen. Dat kan dan 
ook op een andere tijd dan hierboven aangegeven. Heb je belangstelling, kom dan eens kijken of speel 
mee. Je kunt je voor de app groep opgeven bij Tienus Steenbergen (jtsteenbergen53@gmail.com of 
0592-27 23 91) of bij Hans Brandts Buys (hans@brandtsbuys.nl of 0592-27 23 93).  
 
De boules-groep bedankt alle Annenaren die ballen ter beschikking hebben gesteld. 
 

 

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 dat 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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