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Verkiezing Fotograaf van Annen 2021 
 
Vind jij het leuk om te fotograferen, maar heb je hier wel een doel voor nodig? Doe dan mee met 
de verkiezing Fotograaf van Annen 2021! De Commissie Dorpsbelangen houdt een verkiezing 
van foto’s in en om Annen, die gemaakt worden tussen nu en eind september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De categorieën zijn als volgt: 
 Bruisend Annen / Annen in actie (kan van alles zijn in Annen) 
 Anneroelen (mensen uit Annen) 
 In en om Annen (natuur, gebouwen, dieren enz. in Annen) 
 Liefde in Annen is? (creatief en romantisch) 
 Anneroelen in actie (bv sport of sport & spelweek) 

 
Waar moet je je aan houden?  
 De fotograaf moet uit Annen of omgeving komen.  
 Iedereen mag in elke categorie 2 foto’s opsturen.  
 De foto moet scherp zijn en tenminste 3 Mb groot. 
 Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl,  vergeet hierbij niet de categorie te vermelden. 
 De foto’s worden eigendom van Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden voor 

publicatie. 
 Foto’s waarop portretrecht rust zijn uitgesloten van deelneming. Indien Commissie 

Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op 
de inzender (gefotografeerde personen moeten toestemming geven). 

 Over de keuze van de jury valt niet te twisten. 
 
De foto’s moeten uiterlijk op 15 september 2021 binnen zijn bij Commissie Dorpsbelangen. Na 
de sluitingsdatum worden de foto’s door een uitgebreide jury beoordeeld. De winnaars krijgen 
een persoonlijk bericht. Dus lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Pak die camera en ga aan 
de slag!  

mailto:foto@annen-info.nl
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Adres ‘t Bolderwinkeltje 
 
Vorige maand stond er een stukje in het Mededelingenblad over ‘t Bolderwinkeltje. Helaas is per 
ongeluk het adres weggevallen. Voor degenen die graag appeltaart, cake, kruidkoek, 
arretjescake en boterkoek willen ophalen of een bestelling wil plaatsen: dit kan bij de verkoopkar 
aan Schoolstraat 26 in Annen.  
 

 

 
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 8 en 22 maart hebben we weer een digitale huiskamer Annen. Bent u er ook bij? 
Gezellig! We ontmoeten elkaar digitaal van 10.00 uur tot 11.00 uur via de link 
https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen op uw telefoon, computer of tablet. De link werkt het 
beste via Google Chrome. Je dient toestemming te geven voor gebruik van je camera en 
microfoon. Heb je hulp nodig of wil je gebruik maken van een leentablet? Neem gerust contact 
op met buurtwerker Martine Hopman, 06-13 22 74 83. Dan kun je op 8 en 22 maart 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Telefonisch spreekuur 
Op dinsdag 9 en 23 maart houdt Impuls telefonisch spreekuur, van 10.30 uur tot 11.30 uur.  
Kun je niet deelnemen aan de digitale huiskamer, maar wil je wel gewoon een praatje maken? 
Heb je ergens hulp bij nodig en weet je niet goed waar je terecht kunt? Je kunt via 06-13 22 74 
83 contact opnemen met Martine Hopman.  
 

 
 
 
 

https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen
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Activiteitenweek jongerenwerk Impuls 
 
Van 1 tot 5 februari organiseerde het jongerenwerk van Impuls een activiteitenweek. Met 160 
aanmeldingen voor de online activiteiten en 58 gezinnen die zich hebben opgegeven voor de 
speurtocht, kijkt het jongerenwerk van Impuls terug op een geslaagde week voor 
basisschoolleerlingen. Tijdens de workshop Happy Stones waren er veel jonge Anneroelen 
online aanwezig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hopen dat jullie er ontzettend veel plezier aan beleefd hebben en dat jullie met de prachtig 
versierde Happy Stones weer veel andere mensen blij mogen maken. 
 
 

Heerlijke paastraktatie voor 65+ers in Annen! 
  
Al sinds 2008 zamelt de Stichting Harleydag Annen oud ijzer in. Eerst om de jaarlijkse 
Amerikaanse motordag voor een deel te bekostigen. Sinds deze gezellige dag geen doorgang 
meer kan vinden, wordt het opgebrachte geld besteed aan goede doelen. We hebben onlangs 
twee drachtige schapen voor Stichting Dierenparkje Annen gekocht en hopen z.s.m. de 
lammetjes te kunnen verwelkomen. Verder viel er i.v.m. Corona weinig te organiseren, maar 
afgelopen kerst hebben we toch een rollade-actie gehad en dit is een groot succes geworden. 
Daarom gaan we met Pasen ook weer soortgelijke actie op touw zetten: 
  
Alle 65+ers in Annen kunnen zich opgeven tot 22 maart a.s. per mail of telefoon om met Pasen 
van deze lekkere traktatie te kunnen eten. De traktatie wordt gekocht bij het Vleesgilde en kan 
worden afgehaald bij Café de Grutter, Brink 18 in Annen. Het zal als volgt in zijn werk gaan: 
 Bel 06-39 37 72 95 en spreek duidelijk naam en adres in of mail naam en adres naar 

info@harleydagannen.nl.   
 Je ontvangt een waardebon en met deze bon kun je 2 of 3 april a.s. tussen 14.00 uur en 

16.00 uur de heerlijke traktatie halen bij De Grutter. 
 Er wordt 1 traktatie per adres verstrekt. 
  
Stichting Harleydag Annen wenst iedereen gezellige Paasdagen! 
 
 
 

mailto:info@harleydagannen.nl
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Zaterdag 13 maart: oud ijzer ophaaldag 
 

Op zaterdag 13 maart a.s 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! 
 
 

Een klein gebaar, we zwaaien naar elkaar 
 
Heb je ook al zwaaihandjes zien hangen voor de ramen in Annen? De deelnemers van de 
huiskamer van Impuls, die vóór de corona in het Dorpshuis bij elkaar kwamen, zijn onlangs in het 
zonnetje gezet. 

 
 
De kinderen van verschillende kinderopvangcentra uit de gemeente Aa en Hunze zijn heel druk 
bezig geweest en hebben honderden zwaaihandjes gemaakt. In Annen heeft ‘t Oelenest hieraan 
meegewerkt. De kinderen hebben hun hand op papier getekend en deze prachtig versierd. Op 
deze manier hebben zij een zwaaihand gemaakt met de gedachte: ‘we zwaaien naar je’.  
 
De deelnemers van de huiskamer Annen konden de zwaaihand op het raam plakken, zodat er 
naar hen gezwaaid wordt. Ook nodigt het de voorbijgangers uit om naar hen te zwaaien.  
 
Zwaai je mee? 
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3 vragen aan… Oosthuizen Manuele Therapie 
 
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 Breeland Recreatie 
doorgegeven aan Oosthuizen Manuele Therapie.  

 
 

Dianne Oosthuizen en Kristy van Haaster 

 
1. Kun je je onderneming in het kort voorstellen?  
Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen is een praktijk waar kinder manueel therapeuten 
Kristy van Haaster en Dianne Oosthuizen met veel plezier werken. We richten ons op kinderen 
die moeite hebben met bewegen. Je wilt als ouder graag dat je kind goed in zijn of haar vel zit, 
wij helpen kinderen met stijve en pijnlijke gewrichten en zorgen dat ze weer soepel kunnen 
bewegen, in nauwe samenwerking met andere zorgverleners zoals de logopedist, 
lactatiedeskundige, kinderfysiotherapeut en het consultatiebureau. Zo zien we ook veel baby’s 
met voorkeurshouding of huilbaby’s. Dit doen we met ontzettend veel plezier, passie en we 
vinden het werken met kinderen heel erg leuk. Hier en daar belandt er ook nog wel een 
volwassene op de bank, ook een welkome afwisseling. 
  
2. Wat zijn jullie ambities/toekomstdromen?  
We hebben een raar jaar achter de rug waarin we toch een groei zagen in onze praktijk. We 
hebben de focus van algemene manuele therapie nog meer op manuele therapie voor kinderen 
gelegd. Hier gaan we actief mee verder. Omdat we zo ontzettend de meerwaarde zien van ons 
vak en de samenwerking met de andere disciplines welke wederzijds gewaardeerd wordt. Niet 
alleen door de andere zorgverleners, maar ook heel erg door de ouders en kinderen. Korte 
lijntjes met betrokkenen en deskundigheid van de juiste personen zijn voor ons belangrijke 
speerpunten in ons werk en dit verhaal willen graag nog verder vertellen aan verwijzers, ouders 
en collega’s. 
  
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
We geven de 3 vragen graag door aan Dennis van Tuin voor Zwaantje, omdat het een 
ontzettend leuk initiatief is en bij ons mooie dorp past! Het idee achter deze tuin is fantastisch en 
ze stralen gastvrijheid uit. 
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Natuurfotografie 
 
Bekijk Drenthe door de lens van een fotocamera. Drentse natuurfotografen vertellen over hun 
passie voor fotografie. Ze laten hun mooiste foto's zien en delen tips. ROEG! en de Drentse 
bibliotheken bieden je boekentips, een cursus en verhalen uit het veld aan. Dit dossier wordt 
wekelijks aangevuld met nieuwe inspiratie. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.bibliotheekannen.nl/natuurfotografie 

Persoonlijke ontwikkeling 
Leer online en blijf je ontwikkelen met de online cursussen van de Bibliotheek. 

Hoe werkt het? 
Speciaal voor leden van de Bibliotheek hebben we een aanbod van interessante cursussen en 
trainingen samengesteld. Alle leden van de Bibliotheek kunnen deze online cursussen gratis 
volgen, dus ook jeugdleden. De aanbieders van de cursussen zijn Soofos en GoodHabitz. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/online-cursussen.html 

Online Digitaal Café. 
Heb je vragen omtrent het gebruik van de laptop, smartphone of pc? Je bent van harte welkom 
bij het online Digitaal Café van de bibliotheek. Helaas kun je niet terecht in het gebouw van de 
bibliotheek. Wel bieden wij je de mogelijkheid om op afstand hulp te krijgen van één van onze 
digitale vrijwilligers.  
 
Wil je hulp, bel dan met onze klantenservice: 088-012 80 00 of mail met de bibliotheek: 
info@bibliotheekannen.nl. Je geeft dan je naam, telefoonnummer en woonplaats door en een 
korte omschrijving van de vraag. Op een later tijdstip word je teruggebeld door één van onze 
medewerkers. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naoberhulp Annen 

 
Naoberhulp in Annen is een initiatief van een groep inwoners die graag iets voor een ander wil 
betekenen. Je bent van harte welkom om te mailen of bellen met een hulpvraag. Bij geen 
gehoor, spreek naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je terug. 
Naoberhulp Annen is bereikbaar via 06 – 26 11 55 29 en via 
mail:  naoberhulpannen@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekannen.nl/natuurfotografie
https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/online-cursussen.html
mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:naoberhulpannen@gmail.com
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Jeu de boules of petanque 

Het voorjaar komt er weer aan en hoewel er in maart en april nog sneeuwbuien kunnen 
voorkomen, gaan we ervan uit dat we straks wel weer kunnen boulen als de regels versoepelen. 
Over het algemeen wordt er op dinsdagmiddag gebouled van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. 
Mensen die nog werken willen graag op de donderdagavond vanaf 19.00 uur. 
 
Ben je geïnteresseerd of ken je het spel niet of niet goed, kom dan eens langs en probeer het 
gewoon eens. Extra ballen zijn vaak wel aanwezig en er zijn geen kosten aan verbonden. Als je 
wil gaan boulen, zet dit dan in de speciale appgroep, zodat anderen kunnen aangeven of ze 
meedoen. 
 
Neem je nog geen deel aan deze appgroep, dan kun je je aanmelden bij hans@brandtsbuys.nl / 
06-15 26 12 99 of bij jtsteenbergen53@gmail.com / 06-22 24 74 80. Hier kun je ook terecht voor 
meer informatie. 
 
 

JO12 VV Annen ruimt zwerfafval op 
  
Op 6 en 13 maart gaat JO12 van VV Annen op pad om in en rond Annen en Anloo zwerfafval op 
te ruimen. Het team gaat aan de slag bij het winkelcentrum, het viaduct bij de N34, op het 
sportpark en natuurlijk in de dorpen zelf.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Maandag 29 maart: oud papier  
 
Oud papier wordt iedere zes weken 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 rood. Het oud papier 
wordt maandag 29 maart vanaf 18.00 uur opgehaald.  
 
Papiercontainer: dringend verzoek 
Het is ook mogelijk om oud papier in te leveren in de papiercontainer bij de brandweerkazerne 
aan de Spijkerboorsdijk. We willen jullie vragen om het oud papier zoveel mogelijk buiten het 
weekend om naar de container te brengen. Het komt namelijk regelmatig voor dat de container 
overvol raakt in het weekend.  
 
We kunnen alleen op een doordeweekse dag de container laten vernieuwen. Als de container vol 
is, zet dan het oud papier niet naast de container, maar neem het weer mee naar huis. De 
chauffeur kan de container anders niet meenemen!  
 
Voor meer informatie kun je terecht op: www.mijnafvalwijzer.nl.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dak muziekkoepel hersteld 
 
Dankzij Bas van B. Erkelens Zinkwerk is het dak van de muziekkoepel op de Brink weer hersteld. 
Op de vraag wat we hem verschuldigd waren, antwoordde hij: met een glimlach! Namens heel 
Annen willen we Bas bedanken. Mocht je Bas zien rijden of tegenkomen, zet dan je grootste 
glimlach op! Bas, Bedankt! 
 

 

Nomineer jouw Anneroel van het jaar!  
 

Commissie Dorpsbelangen organiseert 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 ‘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, zeker nu de lockdown verlengd is. 

 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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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 31 maart.  

 

De Commissie Dorpsbelangen zal begin mei op een leuke manier bekend maken wie de winnaar 

is. We hebben al flink wat nominaties ontvangen, maar er kan nog wel wat bij! Je kunt je 

nominatie sturen naar anneroel@annen-info.nl. Dus ken je iemand die dit verdient? Dan horen 

we graag van je! 

 

 

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!  

 
 
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 

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:anneroel@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl

