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   Jaargang 11                                          juni 2020 
 

 
 

Zoals jullie allemaal in de S & S bulletins hebben kunnen lezen 

was het een bijzonder Sport en Spel jaar. 

Velen hebben de gezellige strijd gemist. Maar we gaan er 

vanuit dat we volgend jaar een spetterende editie gaan krijgen!  

 

Tot dan, groeten namens de Sport- en Spelcommissie. 

 

De 49e editie van de Sport en Spelweek was anders dit jaar door het coronavirus. In deze vlog 

https://youtu.be/ZfoF4tlYsnk 

zie je onder andere een pubquiz, zeskamp en nemen we afscheid van vier ploegleiders. Graag nemen we 

jullie mee, veel kijkplezier !  

Tot volgend jaar bij de 50e sport en spel, Anonieme Pers. 

 

Maandag 29 juni om 18.00 uur wordt uw oud papier weer opgehaald. 

 

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

Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en 
Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dat Ploeg Rood. 

Er is ook de mogelijkheid om uw oud papier in te leveren in de papiercontainer bij de brandweerkazerne 
aan de Spijkerboorsdijk. 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  

http://www.annen-info.nl/
https://youtu.be/ZfoF4tlYsnk
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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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! 
 
 
 
 

 

Ik neem afscheid van de CD, bedankt allemaal! 

 
13 januari 2010 ben ik onderdeel geworden van Commissie Dorpsbelangen. 
De toenmalige voorzitter Ron Kesselmans heeft me hier voor gevraagd. Ik 
voelde me vereerd en zei ja. 
Mijn belangrijkste taak binnen de CD is de PR. Met name het actueel houden 
van de website www.annen-info.nl is een onderdeel van mijn taken pakket.  En 
elke maand zorg ik samen met de andere PR leden dat er een 
Mededelingenblad uit komt.  En een paar keer per jaar het Oelenies. Ik stuur 
persberichtjes naar de plaatselijke kranten en probeer de activiteiten van de 
CD goed op de kaart te zetten.  
 
Verder “bemoei ik me met van alles en nog wat binnen de CD”. Want de CD is 
meer dan alleen de S & S week. Het is zeker geen feest commissie zoals wel 
eens gezegd word.  

Natuurlijk is de onderlinge gezelligheid erg belangrijk en we houden allemaal wel van een feestje! Maar de 
CD heeft bijvoorbeeld ook veel contact met de gemeente. We worden over veel zaken gevraagd om mee 
te denken. Ook het contact met de ondernemers in Annen is belangrijk. Zonder hen, de sponsoren, zou 
menig activiteit in ons bruisend Brinkdorp niet door kunnen gaan. 
 
Via de mail heb ik veel contact met alle verenigingen, stichtingen in Annen. Elke maand vraag ik hen om 
hun activiteiten, bijzonderheden aan me door te geven zodat ik dit op de website en in het 
Mededelingenblad en Oeleneis kan zetten. 
 
Na ruim 10 jaar stop ik er mee, tijd hebben voor weer andere dingen is hiervoor de belangrijkste reden. 
Deze Sport en Spel week zou mijn laatste week binnen de CD zijn. Het loopt allemaal wat anders……. 
maar ik stop wel.  
Ik draag mijn taak over aan Annette Doorduin. Zij heeft er zin in! 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken waar ik de afgelopen jaren contact mee heb gehad. Sommigen 

van hen ken ik raar genoeg alleen via de mail 😊.  

 
Ik wens de CD leden veel succes toe met hun prachtige taak voor Annen. En alle Anneroelen wens ik heel 
veel woon/werk plezier in dit prachtige dorp. Ik hoop dat het binnenkort weer een echt bruisend Brinkdorp 
zal zijn! 
 
Bedankt voor alles en tot ziens, 
 
Annemiek Visser. 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
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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  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Klachten over de aanleg? 
 
Klachten over de werkzaamheden rondom de aanleg van glasvezel kunnen rechtstreeks worden 
doorgegeven aan aannemer Allinq. Dit kan via ftth.buitengebied@allinq.nl  De aannemer neemt dan 
contact op met de indiener van de klacht. 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@naoberhulpannen.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:ftth.buitengebied@allinq.nl
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Beachveld Annen in gebruik genomen! 
 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het Beachveld in Annen te realiseren. Veel overleggen en 
samenwerking met de sportvereniging Annen, voetbal vereniging Annen, gemeente en voorterrein 
commissie dorpshuis/sporthal zijn er aan vooraf gegaan voor het veld kon worden aangelegd. Samen met 
de Sport Vereniging hebben we dit beachveld kunnen realiseren en gaan we er ook samen gebruik van 
maken. 
Zo zien we maar weer waar een goede samenwerking toe kan leiden. 
 
De jongens en de meisjes van de handbalvereniging hebben al gebruik kunnen maken van het veld en 
hebben veel plezier gehad tijdens hun eerste trainingen op ons nieuw mooi beachveld. 
Vanwege de corona situatie is het beachveld nog niet vol in bezetting maar wel zeer welkom in deze 
corona tijd nu het sporten in de buitenlucht weer mag starten, een prachtig moment om een beachveld te 
hebben.  
 
Heel veel dank aan de sponsoren en mensen die mee hebben gedaan aan onze acties. Langzaam maar 
zeker, zal heel de vereniging gebruik maken van het beachveld.  
 

Het is super om (weer) buiten te kunnen trainen. Hebben jullie ook zin om een keer mee te trainen bij 
HVA, dan is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom. 
Je kan je aanmelden via 06 111 03 450, Betsy Wijnholds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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 “Ons Dorpshuis” Annen 
 
Mededeling van “Ons Dorpshuis”. 
 
Als een nachtkaars ging het seizoen voor het dorpshuis uit, aan het waarom gaan we 
geen woorden besteden, dat is bij iedereen bekend. 
 
Het besluit is onlangs genomen dat het dorpshuis tot 1 september gesloten blijft. 
Het is en blijft een onzekere periode, maar toch zijn we als bestuur voorzichtig bezig om 
op een veilige manier invulling te geven aan het seizoen 2020-2021.  

 
Vooralsnog krijgt u het bekende boekje met alle informatie deze keer niet in de bus, maar voor de laatste 
nieuwtjes verwijzen we naar Facebook, de Website (www.dorpshuisannen.nl), het Oeleneis, het digitale 
Mededelingenblad en de digitale nieuwsbrief van Ons Dorpshuis. 
Vanaf deze plaats wensen we iedereen een fijne vakantie en we hopen elkaar in het nieuwe seizoen, hoe 
dan ook, weer vaak te mogen begroeten. 
 
 

 

 

Beste Anneroelen, 
 
Misschien hebben sommigen van jullie onze oproep voorbij zien komen op prikbord Annen dat wij opzoek 
waren naar een huisje hier, om terug te kunnen keren naar Martijn zijn roots. En sinds eind april wonen wij 
geweldig mooi aan de Hofakkers. Met onze komst is Annen ook weer 2 poezebeesten rijker. 
 
De dorpsvlag heeft al mooi gewapperd tijdens de sport en spelweek en volgend jaar zullen wij zeker van 
de partij zijn om team groen te gaan versterken. 
 
Tot ziens in het dorp.  
 
Groeten van de nieuwe oeltjes,  
Martijn en Elise Boer 
en een kopje van Mamapoes en Veder  
 
 
Binnenkort ontvangen ze een mooi boek over Annen namens de CD. 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
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Hamelhuys maakt Anner Mondkapjes 

Het Hamelhuys, inloop huis voor (ex) kanker patienten, heeft 

fietsvlaggetjes gekregen van de CD, met daarop de Anner 

dorpsvlag. De knutselgroep van het Hamelhuys heeft hier 

mondkapjes van gemaakt. De mondkapjes kosten €2.50 en de 

gehele opbrengt gaat naar het Hamelhuys. 

De mondkapjes zijn te bestellen bij Antje Kamping 06 102 505 68. 

En bij Anneke Greving: Borghoornsweg 14  0592 27 1743  

De knutselgroep wil Commissie Dorpsbelangen hartelijk bedanken 

voor deze donatie. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.annen-info.nl/
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Breeland Recreatie  
 

 
Van Groepsuitjes naar Gezinsuitjes! 
In het jaar waarin Breeland Recreatie haar 40-jarige bestaan 
uitbundig had willen vieren wordt, door de Corona maatregelen, 
de koers (tijdelijk) gewijzigd. Al 40 jaar lang worden in Annen 
kleine en grote groepen gastvrij ontvangen voor familiedagen, 
schoolkampen, kinderfeestjes en teamactiviteiten, maar dit jaar 
werd het ineens anders. 
Vanaf maart moest ineens een groot deel van het bedrijf dicht. 

Iets wat niemand kon voorzien, maar gelukkig mag ook bij Breeland stukje bij beetje meer. Het is 
ondertussen weer mogelijk om kano’s en steps te huren, een rondje boerengolf te doen en zelfs een Kleintje 
Survival of Expeditie Robinson. Stel dat jullie nog een verjaardag willen vieren van zoon of dochter of toch 
nog een leuke, sportieve afsluiting willen met klas of team, bel dan gerust met het team, zij denken graag 
mee, uiteraard rekening houdend met het 1,5 meter protocol. 
 
Van activiteit naar diner!  
Vanaf maandag 1 juni gaat de horeca ook bij Breeland weer open en dit jaar is het restaurant niet alleen 
meer toegankelijk voor groepen, maar ook voor een middag of avond uit met z’n tweeën of met het gezin. 
Chef-kok Henk heeft een heerlijke nieuwe menukaart samengesteld. Van een huisgemaakte brownie bij de 
koffie tot Drentse tapas bij de borrel. Verschillende plates waaronder een heerlijk Broodje Runderburger 
van “de Kudde van Anloo” met een Sorbet Breeland als toetje. Of wat dacht u van een 3- of 4-gangen menu 
met onder andere een gebakken geitenkaasje met honing en balsamico siroop en een zalmfilet op de huid 
gebakken met peterselieboter? 
Het restaurant is geopend op donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 en in het weekend en op feestdagen 
al vanaf 12.00. Van maandag tot en met vrijdag bent u overdag ook welkom voor een kopje koffie of een 
lekker ijsje.  
Wilt u een hapje eten bij Breeland? U kan (moet) reserveren voor een tafeltje. Bel naar 0598-468577 of 
stuur een mail naar info@breelandrecreatie.nl. Geef de datum en voorkeurstijd op, met hoeveel personen, 
contactgegevens en speciale diëten.  
Voor maandag 1 juni volgt er nog een speciale openingsactie! Houd de Facebook pagina van Breeland 
goed in de gaten als u de allereerste gast wilt zijn in het nieuwe seizoen,  

 

 

 

 
 
Oud ijzer 6 juni ten behoeve van activiteiten Harleyclub Annen 

 
 
Zaterdag 6 juni oud ijzer ophaaldag. Mocht u oud ijzer en/of andere metalen hebben voor 
de St. Harleydag Annen, dan kunt u ons bellen of mailen en wij komen het graag bij u 
weghalen. Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10 uur en anders 
in overleg. Tel.06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op 
Zuidlaarderweg 47 in Annen. U hoeft dit niet te melden, maar als u iets van de aanhanger 
wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 

 
Meer informatie: www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 

 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@breelandrecreatie.nl
tel:06-39377295
mailto:info@harleydagannen.nl
x-apple-data-detectors://3/
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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MITS DE OMSTANDIGHEDEN HET TOELATEN…….! 

 

  

http://www.annen-info.nl/
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Wat bezaten mijn voorouders? 
Drents Archief zet akten van Drentse notarissen vanaf 19 mei online  
 
Wie nieuwsgierig is naar de bezittingen van zijn voorouders of meer wil weten over de geschiedenis van 
zijn dorp of stad hoeft zich komende tijd niet te vervelen. Op de website van het Drents Archief zijn nu 
(bijna) alle Drentse notariële akten uit de 19de eeuw te bekijken en gratis te downloaden. Onderzoekers 
kunnen zo op het spoor komen van de verkoop van een huis, de beschrijving van een inboedel of een 
huwelijkscontract.  
 
Voor welke zaken ging men vroeger naar de notaris?  
Akten van scheiding en deling van een boedel, boedelinventarissen, huwelijksvoorwaarden en 
testamenten komen het meest voor. Ook voor contracten van plaatsvervanging voor de militaire dienst 
ging men naar de notaris. Je wilde immers niet dat degene die jouw dienstplicht vervulde er zomaar 
vandoor ging. Verder werden de verkoop en verhuur van onroerend goed en schuldbekentenissen 
notarieel vastgelegd. 
 
Geklets in het dorp 
Een probleem bij een onderzoek naar notariële akten, is het traceren van de notaris bij wie men voor het 
opmaken van een akte heeft aangeklopt. Iedereen was (en is nog steeds) vrij in de keuze van een notaris. 
In principe kon men dus overal in Nederland een notaris in de arm nemen. Gelukkig ging men meestal 
naar een notaris niet al te ver uit de buurt, maar lang niet altijd in de eigen woonplaats. In de 
dorpsgemeenschappen hadden boeren namelijk niet altijd het volle vertrouwen in de zwijgplicht van de 
meestal van elders afkomstige notabele plaatsgenoot! 
 
Zoektips 
Een klein deel van de notariële akten is op naam doorzoekbaar via alledrenten.nl. Voor de overige akten 
geldt dat ze digitaal te raadplegen zijn op drentsarchief.nl. In het Nieuws op die website is te lezen hoe het 
werkt. http://www.drentsarchief.nl  
 

 
Foto:  interieur boerderij Anloo collectie Drents Archief 

http://www.annen-info.nl/
http://www.drentsarchief.nl/
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Dit jaar geen Ototec grasbaanraces op de Brink in Annen 
 
Het bestuur van MC Annen heeft met pijn in het hart de beslissing genomen om dit jaar geen wedstrijd te 
organiseren. Het is op dit moment niet verantwoord om te beginnen met de voorbereidingen van een 
evenement waar begin september duizenden toeschouwers zijn te verwachten. De gezondheidsrisico’s 
zijn te groot en de kans, dat de gemeente voor een dergelijk evenement een vergunning af zal geven is 
heel erg klein.  
Dit besluit betekent, dat de Ototec grasbaanraces op zondag 6 september dus niet gereden zullen 
worden. Het bestuur van MC Annen hoopt op begrip voor deze beslissing en vertrouwt erop, dat we in 
september 2021 alle vrijwilligers, adverteerders, sponsoren, rijders en toeschouwers wel weer op de Brink 
zullen zien zodat we met elkaar weer kunnen genieten van onze prachtige sport. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brinkmarkten 

Het is nog niet duidelijk wanneer de Brinkmarkt weer kan starten, hou deze 

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

 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.nl/
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Bibliotheek Rolde open vanaf 18 mei. 
 
Vanaf maandag 18 mei is in iedere Drentse gemeente weer een bibliotheek open. Het gaat om een 
beperkte dienstverlening, alleen materialen lenen en inleveren is mogelijk. 
In Aa en Hunze ben je weer van harte welkom in bibliotheek Rolde. 
 
Openingstijden: 
Maandag:  14:00-17:30 uur 
Dinsdag:  12:30-17:30 uur 
Donderdag:  14:00-17:30 uur 
   18:30-20:00 uur 
Adres:  
Stationsstraat 14A 
9451 AJ  Rolde 
(voormalig Multimate pand) 
 
We verzoeken je dringend je aan onze maatregelen te houden om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. 
- Houd 1,5 meter afstand.  
- Kom alleen naar de bibliotheek of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.  
- 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.  
- Van faciliteiten zoals de leestafel, computers, kopieermachine, koffieapparaat en toiletten kan geen 
  gebruik worden gemaakt. 
- Ingeleverde boeken en andere materialen moeten eerst minimaal 72 uur in quarantaine. Ze zijn daarom  
  tijdelijk niet beschikbaar voor uitlening. 
- Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op. 
 
Meer informatie: https://www.bibliotheekrolde.nl/ 
 

Gefaseerde heropening bibliotheken 
 
We zijn blij dat de bibliotheken met kleine stapjes weer open 
kunnen gaan voor publiek. Wel moeten de bibliotheken zich 
hierbij strikt houden aan de landelijk vastgestelde protocollen en 
aan de geldende verordeningen. 
Het uitgangspunt voor de bibliotheken in Drenthe is te starten 
met het heropenen van een beperkt aantal vestigingen. Op deze 
manier houden we het veilig, behapbaar en leren we van de 
ervaringen die we opdoen in deze bibliotheken. 
Zodra er meer informatie bekend is over opening van andere 
vestigingen, wordt dit o.a. gedeeld op de website en in onze 
vaste column in de Schakel. 
 
Wij hopen in Annen ook snel weer open te kunnen! 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekrolde.nl/
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Hoera,  we mogen weer zwemmen in Annen! 
 
 

Het zwembad gaat open op 15 juni en zal sluiten op zaterdag 12 september 2020. 

Voor verdere informatie zie de site van de gemeente Aa en Hunze.  www.aaenhunze.nl/zwembaden  

 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_recreatie_en_toerisme/Zwembaden

