
 

Juni 2021 Jaargang 12 

 
3 vragen aan…De Kudde van Anloo 
  
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 Bed & Breakfast  
Annen doorgegeven aan Bert en Petra Bouwman van  
De Kudde van Anloo.  

 
1. Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?  
Wij hebben een kudde Schotse Hooglanders. In totaal zo’n 300 stuks. Deze dieren lopen in de 
natuur. Als je het Drentsche Aa gebied in trekt, komt je ze vast tegen. Ze leven op grote percelen, 
min of meer in vrijheid. Ze scharrelen hun kostje zelf bij elkaar. Daarnaast besluiten ze zelf hoe 
hun dagindeling is. Bij een zomerse dag kiezen ze ervoor om vroeg op stap te gaan om vervolgens 
in de schaduw te gaan liggen herkauwen. Of ze zoeken de verkoeling op en gaan met hun poten 
in het water staan. De stier loopt rustig tussen zijn dames en de kalveren worden (meestal) zonder 
hulp van ons geboren. Ook gewoon in de natuur. Onze Schotse Hooglanders worden ingezet voor 
onderhoud van de natuur. Als de percelen niet onderhouden worden, verandert het in een paar 
jaar in bos. Nu is het een mooi open en gevarieerd landschap.  
 

    
Petra Bouwman bij Landwinkel ‘De Grazerij’ 

 
Daarnaast verkopen wij het natuurvlees in Landwinkel ‘De Grazerij’, Annerstreek 17 Annen. 
Openingstijden op woensdag van 18.00 – 19.30 uur, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. 
Naast natuurvlees van het Schotse Hooglandrund, vind je hier ook biologisch varkensvlees, 
kippenvlees, in het najaar lamsvlees en zelfs vegetarische producten. Een gezellige winkel waar 
ook biologisch zuivel, meel, jams, chutneys en andere lekkernijen en snuisterijen verkocht wordt. 
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2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Wij hebben een mooi bedrijf staan. Qua omvang kunnen wij het werk met z’n tweeën aan. Onze 
ambities liggen dan ook niet in een groter bedrijf of meer omzet o.i.d., maar meer in het finetunen. 
Wat kan anders of beter georganiseerd worden, waardoor het voor ons, voor onze dieren, voor het 
milieu en voor onze klanten beter wordt. 

 

    
Bert Bouwman bij de Schotse Hooglanders 

 
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
Wat wij in een ondernemer kunnen waarderen is dat hij of zij altijd nieuwe ideeën heeft. 
Mogelijkheden ziet en deze ook pakt. Durft te ondernemen en durft te investeren. Dat kan 
natuurlijk groot en dus zichtbaar zijn, maar ook kleiner. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van 
nieuwe producten of het uitvoeren van een bijzonder idee. En zulke bedrijven hebben wij in Annen. 
Zonder een andere ondernemer te kort willen doen, geven wij graag het stokje over aan Hendrik & 
Carolien Stadman van vakgarage Stadman. Ondernemers die kansen zien en uitvoeren. 
 
 

 
 

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 Impuls op de even weken 
Op maandag 14 juni en 28 juni hebben we weer digitale huiskamer Annen. We ontmoeten elkaar 
van 10.00 uur tot 11.00 uur via de link https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen op de telefoon, 
computer of tablet. Wil je graag meedoen, maar heb je geen pc/laptop/tablet/Ipad of smart telefoon 
of geen ervaring met online ontmoeten? Het is mogelijk om een tablet te lenen via Impuls. 
Misschien wil je dochter of buurman, etc. je wel helpen met inloggen. Je kunt ook met een andere 
deelnemer achter de laptop gaan zitten. 
 
Telefonisch spreekuur 
Op dinsdag 15 en 29 juni houdt Impuls telefonisch spreekuur, van 10.30 uur tot 11.30 uur. Wil je 
gewoon een praatje maken? Heb je ergens hulp bij nodig en weet je niet goed waar je terecht 
kunt? Bel me gerust op 06-13 22 74 83. 
 
Hartelijke groeten, Martine Hopman, buurtwerker Impuls 
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Evalien Kors gekozen tot Anneroel van het Jaar 2020 
 
Evalien Kors uit Annen is gekozen tot Anneroel van het Jaar 2020. De verkiezing, georganiseerd 
door de Commissie Dorpsbelangen Annen, heeft als doel om eens extra aandacht te besteden 
aan mensen die veel voor het dorp betekenen.  

 
Op donderdag 13 mei werd Evalien bij haar thuis verrast met een 
beker, een bos bloemen en een toespraak van de voorzitter.  
 
“Natuurlijk is het altijd lastig om een keuze te maken”, zegt 
voorzitter Ype Tol. “Er zijn zoveel mensen in het dorp die veel voor 
anderen doen, dus eigenlijk verdienen alle genomineerden het om 
gekozen te worden. Maar Evalien viel extra op, ook omdat ze door 
veel verschillende mensen genomineerd is.” 
 
Stichting Harleydag Annen 
Evalien zet zich in voor de Stichting Harleydag Annen. De 
stichting steunt onder andere met de inzameling van oud ijzer 
goede doelen in Annen en omgeving.  
 

Evalien met haar beker en een bos bloemen 

 
Vanuit de stichting worden steeds weer originele acties bedacht én uitgevoerd met een groep 
vrijwilligers voor name de ouderen in Annen. Zo zijn er met Pasen en Kerst vleesgerechten 
aangeboden aan de 65+-ers in Annen. Ook heeft de stichting onlangs twee drachtige schapen 
aangeschaft voor het dierenparkje in Annen, die inmiddels ook al lammetjes hebben. 
 
Nominaties 
Eén van de mensen die haar genomineerd heeft, zegt: “Evalien heeft een hart van goud! Een 
echte power-women. Zij staat dag en nacht klaar voor iedereen. Ze doet ontzettend veel voor 
onder andere het dorp Annen en haar dorpsbewoners. Met name de bewoners van 't Holthuys 
draagt zij een heel warm hart toe.”  
 
Een ander zegt: “Ze zet zich vrijwillig in voor de stichting Harleydag Annen en is hier ook de grote 
trekker van. Altijd 200%, minder kan niet lijkt het wel. Vol overgave voor het hele dorp dus! Omdat 
ik zelf ook zijdelings bij het oud ijzer ophalen betrokken ben, zie ik hoe ze dit vol verve regelt. Altijd 
even een bakje koffie voordat we beginnen. Tijdens de sorteerdagen wordt er steevast even wat 
extra gedaan voor de inwendige mens. Ze denkt echt overal aan! Ze is een voorbeeld voor 
menigeen en dus een hele goede kandidaat voor Anneroel van het jaar!” 
 
Trots 
Evalien had dit totaal niet verwacht en is trots op haar titel. Evalien: “Ik ben echt compleet verrast 
en ik ben er heel blij mee. Maar ik wil nog wel benadrukken dat ik het niet in mijn eentje doe. 
Zonder alle vrijwilligers om ons heen krijgen we niks voor elkaar. Daarnaast zijn er zoveel mensen 
in Annen die zich inzetten voor een ander.” 
 
De Commissie wil de verkiezing jaarlijks terug laten komen en roept mensen op die dit jaar 
genomineerd hebben dit zeker volgend jaar weer te doen. 
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Het Bolderwinkeltje gaat er mee stoppen 
 
Het Bolderwinkeltje gaat met ingang van 17 mei stoppen met de verkoop van producten uit onze 
verkoopkar. Ook kunnen we niet meer op bestelling taarten bakken. De jongeren van het 
Bolderhuis gaan sinds kort weer naar dagbesteding buitenshuis. In de corona periode hebben we 
met heel veel plezier voor onze klanten gebakken. Super bedankt allemaal voor de enorme 
belangstelling en alle positieve reacties voor onze producten uit onze verkoopkar. 
 
 

Midzomer MTB toertocht TFC De Bultenbroezers 
 
Op zaterdag 3 juli organiseert de Tour Fiets Club De Bultenbroezers een midzomer MTB toertocht. 
De tocht zal plaatsvinden in de namiddag en avond. Deze tocht zal op de zaterdagmiddag zijn 
uitgepeild en hierna kan de tocht ook digitaal worden geüpload en worden gefietst op een nader 
gewenst moment. 
 

 
 
De inschrijving is digitaal. Helaas is er geen verzorgingspost onderweg en aan het eind geen 
mogelijkheid tot douchen e.d. Dit alles om te zorgen dat er geen opstoppingen met de deelnemers 
kunnen ontstaan. Verdere informatie volgt via onze normale kanalen, waaronder op Facebook.  
 
 

Landelijk atelierweekend  
 
Op 26 en 27 juni vindt het Landelijk atelierweekend plaats. Diverse inwoners van Annen en 
omstreken doen hier aan mee. Waaronder Aly van der Woude:  
 
“Sinds enkele jaren schilder ik abstract, exposeer 
regelmatig in het land, en nu als nieuwe bewoner 
van Annen vind ik het ontzettend leuk om mijn werk 
tijdens dit weekend aan de bewoners van Annen en 
omgeving te laten zien. De ingang is aan de 
achterkant van ons huis, bij de garage. Tot ziens op 
26 of 27 juni, open vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Aly van der Woude, Hofakkers 13 Annen 
www.galeriezeven.nl.” 
 

 
Voor meer informatie over het Landelijk atelierweekend en de deelnemers, kun je kijken op: 
https://landelijkatelierweekend.nl/. 

http://www.galeriezeven.nl/
https://landelijkatelierweekend.nl/
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Zaterdag 5 juni: oud ijzer ophaaldag 
 
Op zaterdag 5 juni 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 10.00 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. De gehele opbrengst gaat naar een goed 
doel! 
 
 

Haar naam is… Desi!  
 
Op zaterdag 29 mei kwam mevrouw Hoogstins (99) met haar dochter langs in het dierenparkje om 
de naam van de jongste bewoonster van het parkje te onthullen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlnr: Caroline Hulshof, mevrouw Hoogstins met Desi  
op schoot, Johanna Steenge van ’t Holthuys en Yda van Hezel. 

 
Na een oproep kortgeleden werden via Facebook, e-mail en ook mondeling vele suggesties 
gedaan om het kleintje aan een mooie naam te helpen. Buurvrouw van het dierenparkje Caroline 
Hulshof maakte uit al deze namen een selectie. Hieruit koos mevrouw Hoogstins de naam ‘Desi’. 
De bedenkster van deze naam is Yda van Hezel, die als naamgeefster ook aanwezig was bij het 
feestelijke en zonnige moment. Desi en haar halfzus Lotje waren erg nieuwsgierig naar al het 
bezoek.  Desi liet zich lekker knuffelen op schoot bij mevrouw Hoogstins.  
 
De vrijwilligers bedanken alle vrienden van het dierenparkje voor het meehelpen in de zoektocht 
naar een naam voor Desi! 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
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Bibliotheek Annen is weer open! 
 
De bibliotheek in Annen is sinds 20 mei weer open voor bezoekers. Wel moeten we ons houden 
aan een aantal maatregelen. Je bent van harte welkom om te komen zoeken en lenen in de 
bibliotheken. Ook kun je de geleende materialen weer inleveren. Er zijn de komende tijd nog geen 
activiteiten, uitgezonderd de spreekuren tussen twee personen, zoals het Taalhuis (op afspraak). 
Je kunt ook nog geen gebruik maken van de werkplekken en leestafels. De toiletten zijn wel 
geopend voor bezoekers. 
 
Registreren bij bezoek 
Conform de landelijke richtlijnen moet je reserveren en registreren. Dat hoeft niet vooraf aan je 
bezoek, maar kan bij binnenkomst. Naast de verplichte gezondheidscheck, vragen we je gegevens 
voor de mogelijke uitvoering van bron- en contactonderzoek. Dit gaat om je naam, tijdstip van 
binnenkomst, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden veertien dagen bewaard en 
worden daarna vernietigd. 
 
Verder verzoeken we je dringend om je aan het volgende te houden: 
 Kom alleen of met maximaal 2 personen. Kinderen onder de 12 jaar alleen onder begeleiding 

van een volwassene. 
 Maak gebruik van een mandje. Zijn de mandjes op, wacht dan tot er weer mandjes zijn. Dit is 

om het aantal bezoekers te reguleren. 
 Het dragen van een mondkapje is wettelijk verplicht. 
 Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Er staat desinfectiemiddel klaar. 
 Houd 1,5 meter afstand. 
 Blijf thuis bij klachten. 
 Vermijd te drukke plekken. 
 Leen en betaal zo mogelijk contactloos. 
 
 

Jeu de Boules in Annen 
 
We mogen weer!  
Op 1 juni gaan we de banen schoon en onkruidvrij 
maken, zodat we dezelfde middag weer kunnen 
spelen. 
In principe wordt er iedere dinsdagmiddag gespeeld 
vanaf 14.00 uur. 
 
Belangstelling of interesse? Kom eens langs en kijk 
of het je wat lijkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Je kunt je aanmelden voor de groepsapp bij: 
hans@brandtsbuys.nl (06-15 26 12 99) of 
jtsteenbergen53@gmail.com (06-22 24 7480. 
 
 
 

mailto:hans@brandtsbuys.nl
mailto:jtsteenbergen53@gmail.com.
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Commissie Dorpsbelangen 

 
Maandag 28 juni: 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 groen. 
 
Het oud papier wordt maandag 28 juni 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. 

 

 

Eerste Online Dorpenfestival vindt plaats in Annen 

Op 1 juli vindt het online Dorpenfestival plaats in Annen. Het Dorpenfestival is een landelijk initiatief 
bestemd voor bestuurders, ambtenaren of inwoners die actief aan de slag zijn om de gemeente en 
het dorp te ontwikkelen tot een gezonde, welvarende en voor iedereen fijne plek om te leven en 
werken. Voor deze groep mensen is het Dorpenfestival de kans om nieuwe inzichten en contacten 
op te doen, mee te praten en je te laten inspireren.  
 
In een divers aanbod met sessies wordt er ingegaan op de thema's klimaat; leefbaarheid; natuur, 
landbouw & water, lokale economie en bestuur & samenwerking. Ook in de weken voorafgaand zul 
je af en toe wat zien gebeuren in het dorp! Zo worden er bijvoorbeeld leuke filmpjes opgenomen 
van alle activiteiten en mooie plekjes die Annen rijk is. Wil je meer weten? Je vindt de achtergrond 
en het programma op: www.dorpenfestival.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!  
 
 

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.  
 
 

 

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

