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3 vragen aan… Bed & Breakfast Annen 
  
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 Tuin voor Zwaantje aan 
Marinette en Alex Boersma van Bed & Breakfast Annen.  
 
1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?  
Inmiddels ruim 15 jaar runnen we onze B&B aan de 
Kruisstraat 20 in Annen. Het is een bedrijf waar we zowel 
zakelijke gasten ontvangen als toeristen. In de weekenden 
ontvangen we veelal groepjes en families. Opa en oma, 
kinderen en kleinkinderen. De kleinkinderen vaak bij elkaar 
op de kamer en dat zijn voor hun hoogtepunten. Opa en 
oma de rust van hun eigen verblijf en kamer. Uiteraard zijn 
alle kamers voorzien van een moderne eigen badkamer en 
sanitair. In de gezellige woonkeuken tref je de grote 
familietafel en alle gemakken die je nodig hebt voor een 
gezellig verblijf. De rust en ruimte rondom onze boerderij 
wordt ook zeer gewaardeerd door onze gasten. Vaak gaat 
Alex met de jongens van de familie wel even met de tractor 
door het land rijden en drollen slepen.  
 

Marinette en Sofie gaan met de meisjes paarden 
borstelen en rijden. Ook kunnen de gasten met de ezels 
wandelen. Genieten van elkaar, het Drentse buitenleven 
(wat voor ons zo gewoon is) en een vuurtje stoken.  
Kinderen op bed en de ouders samen bijpraten bij het 
haardvuur onder de veranda: dat is wat mensen 
waarderen aan een verblijf bij ons. Waar we ook van 
genieten is dat de gasten gebruik maken van de 
faciliteiten in het dorp, zoals het zwembad en de winkels. 
Ook de horeca in het dorp wordt altijd met grote 
waardering bezocht. 

 
 
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
We zijn gelukkig en tevreden hoe het gaat. We hebben geen grote groeiambities, mede omdat 
we denken dat dit de sfeer die we willen uitstralen niet ten goede komt. We willen blijven 
genieten van onze gasten en de verhalen die ze meebrengen.  
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Soms komen hier hele waardevolle gesprekken en een meer dan zakelijke relatie uit. Dat is waar 
we onze energie vandaan halen en dit willen we koesteren. 

 
Marinette en Alex Boersma 

 
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
De Kudde van Anloo, Petra en Bert Bouwman. Omdat ze een prachtig en uniek bedrijf hebben 
waar we als dorpsgenoten trots op mogen zijn. 
 

 

 
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 in de even weken 

Op maandag 3 mei, 17 mei en 31 mei hebben we weer digitale huiskamer Annen. Wederom 
digitaal. We hopen natuurlijk dat we over een tijdje elkaar weer fysiek mogen ontmoeten. Tot dat 
moment: sluit gerust aan bij de digitale huiskamer! We ontmoeten elkaar van 10.00 uur tot 11.00 
uur via de link https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen op je 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 4 mei en 18 mei 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. 
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Hartelijke groeten, Martine Hopman, buurtwerker Impuls 

Activiteiten tijdens Koningsdag 
Helaas kon Koningsdag op de Brink, zoals we dit gewend zijn, dit jaar niet doorgaan in verband 
met corona. Gelukkig werden er voldoende andere leuke dingen georganiseerd. Zo hield de 
ondernemersvereniging ANNO in plaats van het oranje ontbijt een leuke autopuzzeltocht.  
 
Vossenjacht 
Stichting Vrienden van Oranje heeft voor de basisschoolleerlingen in Annen een Vossenjacht 
georganiseerd. Maar liefst 140 kinderen en 30 begeleiders gingen op zoek naar 20 vossen die 
verspreid in het gebied rondom het Streetveld te vinden waren. Zo kwamen ze onderweg 
kampeerders tegen, een heuse ski-hut, maar ook Cleopatra en een Mexicaanse gitaarspeler 
waren van de partij!  
 
Rebus 
Bij de vossen kregen ze een onderdeel van een rebus die ze moesten oplossen, deze 
oplossingen samen vormden een zin. Onderweg kregen de deelnemers poffertjes en een ijsje 
aangeboden van de organisatie. De groepen starten op twee verschillende tijdstippen om de 
hoeveelheid kinderen de verspreiden. Aan het eind van de vossenjacht konden de kinderen op 
het Streetveld hun oplossing inleveren en kregen ze nog een klein cadeautje.  
 
Ze werden op het Streetveld ontvangen door DJ’s Hugo en Maurice. Op deze manier had de dag 
toch nog een feestelijk tintje. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag en hoopt 
volgende jaar Koningsdag weer als vanouds te kunnen organiseren op de Brink!     
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Inventarisatie slechte voetpaden 

 
In maart 2021 heeft de gemeenteraad het Wegenbeleidsplan 2021-2025 vastgesteld. Bij de 
vaststelling heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om een inventarisatie te maken 
van ‘slechte’ voetpaden en de gemeenteraad daar vóór de zomer 2021 over te informeren.  
 
Doel 
Doel van de inventarisatie is om te kijken of het vastgestelde kwaliteitsniveau voor de voetpaden 
voldoende is. Deze inventarisatie wil de gemeente samen met de dorpen maken. De gemeente 
vraagt om door te geven welke voetpaden er qua onderhoud slecht bij liggen. Maar ook of de 
voetpaden voor alle gebruikers goed toegankelijkheid zijn. Is het voetpad goed toegankelijk voor 
iedereen, bijvoorbeeld ook voor onze ouderen en mensen met een beperking. 
 
Slecht voetpad 
Maar wat is een slecht voetpad. Is dat als de tegels schots en scheef liggen en het pad nodig 
herbestraat moet worden. Of is een voetpad in de ogen van de gebruikers slecht omdat de 
toegankelijkheid te wensen overlaat doordat er bijvoorbeeld inritten ontbreken of obstakels 
(bomen, palen e.d.) in staan die de doorgang beletten. Is de route van een woonzorginstelling 
naar de huisarts / eerstelijns centrum / winkels goed toegankelijk. Dat hoort de gemeente graag. 
En niet alleen welk voetpad als slecht wordt ervaren maar ook waarom. Helemaal mooi is het 
bijvoegen van foto’s.  
 
Reageren 
Reacties kun je sturen naar Theo Kroeze van het team Ruimtelijk beheer, via 
tkroeze@aaenhunze.nl. Dit kan tot uiterlijk maandag 17 mei 2021. Met deze input kan de 
gemeenteraad in de vergadering van 30 juni een afweging maken of er extra aandacht moet zijn 
voor onze voetpaden. 
 

 

 
 

Online bijeenkomst voor werkzoekenden  
 
De allereerste Walk&Talk Online Sessie zou op dinsdag 23 maart plaatsvinden, maar is nu 
verplaatst naar 20 mei 2021 van 19.30-21.00 uur. Tijdens deze Walk&Talk is Debbie Heijne (De 
Levende Sollicitatiegids) onze gastspreker. Het thema van deze online bijeenkomst is ‘Hoe kom 
je van A naar B op de arbeidsmarkt?’ De online sessie is gratis bij te wonen via Zoom.  
 
Hoe kom je van A naar B op de arbeidsmarkt?  
Naar wat voor werk ben jij op zoek? Is dat werk waar je veel ervaring in hebt of moet je op zoek 
naar iets nieuws? In een arbeidsmarkt die ontzettend snel verandert, is de kans groot dat je je 
kwaliteiten op een nieuwe manier zult moeten combineren. De ene baan is de andere niet. 
Tijdens deze Walk&Talk legt Debbie je uit hoe je van A naar B komt op de arbeidsmarkt. Ze 
bespreekt praktische stappen waar je meteen mee aan de slag kunt. Zo houd je grip op je 
zoektocht! 
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Wat is Walk&Talk Online?  
Er is ontzettend veel te leren over het zoeken naar werk. Nieuwe spelregels voor je cv, het 
gebruik van sociale media en nog veel meer. Dat kún je natuurlijk in je eentje ontdekken, maar 
samen gaat het toch een stuk sneller. Tijdens Walk&Talk Online sessies ontmoet je andere 
werkzoekenden en leer je van elkaars ervaring.  
De sessies worden georganiseerd door bibliotheken. Vaak wordt er een gastspreker uitgenodigd 
die iets vertelt over zijn of haar vakkennis. Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is welkom. 
Deelname is kosteloos en vrijblijvend. 
 
Aanmelden 
Doe je mee met de Walk&Talk Online op donderdag 20 mei 2021? De sessie is van 19.30 – 
21.00 uur. Deelname is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan t/m 17 mei 2021 
via info@bibliotheekgieten.nl. Je ontvangt van tevoren de inloggegevens en de laatste praktische 
informatie over je deelname. We maken gebruik van Zoom. Je hoeft hiervoor geen account aan 
te maken.  
 
Meer informatie: https://www.bibliotheekgieten.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/9894-online-
bijeenkomst-voor-werkzoekenden  
 
 

 

Tweede lammetje geboren in dierenparkje Annen 

 
Er is een tweede lammetje geboren in het dierenparkje achter ’t Holthuys! Op vrijdagmiddag 23 
april heeft schaapje Jet het leven geschonken aan weer een mooi klein zwart ooilammetje. Ze is 
nog maar heel mini, maar dartelt al vrolijk met haar moeder door de wei. 
 

 
 
Op zoek naar een naam…  
Het nieuwe lammetje moet nog voorzien worden van een mooie (meisjes)naam. Hier willen we 
jullie hulp bij inschakelen! Iedereen die dat leuk vindt, mag een mooie naam sturen naar 
info@dpannen.nl.  
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Een delegatie van vrijwilligers van het dierenparkje selecteert hier de mooiste namen uit, waarna 
we de definitieve keuze laten maken door de oudste bewoner van ’t Holthuys. Namen die we al 
hebben in de schaapskudde zijn Tristan, Heidi, Trijntje, Fien, Harley, Jet en Lotje. 
 
Lotje 
Lammetje Lotje is de afgelopen weken gegroeid als kool 
en van kleur verschoten van zwart naar bruin. Ze is een 
echte deugniet, want ze kruipt graag in de 
konijnenhokken om van het konijnenvoer te snoepen en 
staat als eerste in de rij als er lekkers wordt uitgedeeld. 
Ze vindt haar nieuwe halfzusje erg interessant, en komt 
ook graag even naar het hek als er bezoekers 
voorbijkomen. De vrijwilligers en dieren van het 
dierenparkje hopen dat het binnenkort echt lente wordt 
(met aangename temperaturen) zodat er nog meer 
Anner Oelen een kijkje komen nemen bij de lammetjes. 

 

 
Misschien hebben jullie in het dierenparkje een 
zwart konijn met een kale rug zien huppelen. Zij 
had een groot abces op haar schouders waaraan 
ze geopereerd moest worden. Gelukkig is dat 
helemaal goed gegaan, en beginnen er alweer 
plukjes haar terug te komen op haar rug. De 
vrijwilligers houden het konijn ondertussen 
natuurlijk nog extra goed in de gaten. 
 
Tot snel bij het dierenparkje! 

 
 

 

Nieuwe beheerders gezocht voor de Sportsbar 
 
Helaas is er nog geen nieuws over aanstaande openingstijden van het Dorpshuis, wel is er 
nieuws te melden over de pachters van het Ons dorpshuis/de Sportsbar. 

 
De beheerders/pachters, Henk, Gerard en Erik, hebben aangegeven de werkzaamheden niet 
meer op te pakken wanneer het dorpshuis, en daarmee ook de Sportsbar, weer open mag. Het 
bestuur betreurt dit ten zeerste, maar respecteert tegelijkertijd hun besluit. Op dit moment zijn de 
bestuursleden op zoek naar kandidaten die invulling willen en kunnen geven aan deze vacature. 
We houden je op de hoogte van deze ontwikkelingen. Wil je meer informatie? Dan kun je contact 
met ons opnemen via bestuur@dorpshuisannen.nl.  
 
We kijken er met z’n allen erg naar uit iedereen weer te mogen ontmoeten in Ons Dorpshuis! 
 
Het bestuur van Ons Dorpshuis  
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Glasvezel-aanleg: afronding en tijd voor de laatste vragen 

 

Langzaam maar zeker naderen we het einde van de aanleg van ons glasvezelnetwerk in 

Noordoost Drenthe. Het merendeel van de adressen is naar tevredenheid aangesloten, maar we 

merken dat er toch nog wel wat vragen en losse eindjes overblijven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossen problemen 

We hebben het afgelopen half jaar gemerkt dat de providers (CaiWay, Delta en Online) soms 

slecht bereikbaar zijn en dat de deskundigheid van helpdeskmedewerkers nogal eens te wensen 

overlaat. Het bestuur van het Drents Glasvezel Collectief (DGC) wil daarom in samenwerking 

met Delta Fiber Nederland (voorheen Glasvezel Buitenaf), graag helpen bij het oplossen van 

problemen en het beantwoorden van de nog resterende vragen. Daarbij maakt het niet uit of het 

gaat over de aanleg en huisaansluiting of over de installatie en werking van internet, wifi-, tv- of 

telefoon of over de contacten met de providers.  

 

Vragen?  

Heb je nog vragen: stuur uiterlijk 15 mei een mail met een korte omschrijving van het probleem 

met je adres en postcode, contactgegevens, de provider waar je abonnement loopt en je 

klantnummer naar hulp@drentsglasvezelcollectief.nl.  

 

Voor sommige zaken kunnen we je vanuit DGC snel op weg helpen, de andere vragen brengen 

we, in nauwe samenwerking met het Glasvezel Informatiepunt in Rolde, over naar het back-office 

van CaiWay of Delta om langs die weg zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden. 

Misschien kan de recent aangepaste pagina van de website van Gasteren, 

https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-wetenswaardigheden-2/ ook van dienst zijn. Hier vind je meer 

informatie en diverse tips over technische en administratieve onderwerpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Technische commissie DGC 
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Jeu de boulen in Annen 
 

Het lijkt erop dat de coronaregels langzaam versoepeld gaan worden. Op enig moment zullen we 

ook weer kunnen boulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagmiddag 

Zodra er toestemming komt, starten we ook weer op de dinsdagmiddag (14.00 uur) op de 2 jeu 

de boules banen op het beweegplein voor de sporthal. 

Er worden twee spelletjes gespeeld, zodat iedereen tegen 16.00 uur klaar is. 

 

 

Deelnemers gezocht 

Het is de bedoeling op de donderdagavond om 19.00 uur met een groepje te starten, maar 

liefhebbers kunnen dat via App-groep laten weten. We kunnen dus nog best meer deelnemers 

gebruiken. Je kunt altijd vrijblijvend deelnemen, er zijn geen kosten aan verbonden, ook niet als 

je je aanmeldt bij de groep. 

 

Het maakt niet uit of je goed bent of juist heel weinig ervaring 

hebt, we spelen voor de gezelligheid en door ervaring leer je het 

spel beter. 

 

Groepsapp 

Als je je aanmeldt voor de groepsapp krijg je altijd bericht als er 

iemand gaat spelen en kan je zelf beslissen of je meedoet of niet. 

(de App wordt niet gebruikt voor andere zaken). 

 

 

Aanmelden? 

Interesse? Meld je aan bij hans@brandtsbuys.nl (06-15 26 12 99) 

of jtsteenbergen53@gmail.com (06-22 24 74 80) of kom eens 

kijken/meedoen op de dinsdagmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen  9 

 

Commissie Dorpsbelangen 

 

 

Vlaggen tijdens Sport- en Spelweek 

 
Ondanks dat de Sport- en Spelweek dit jaar niet door kan gaan in verband met corona, willen we 
alle Anneroelen oproepen om in de week van Hemelvaart de (dorps)vlag uit te hangen. Zo ziet 
het er toch nog een beetje feestelijk uit!  
 

 

Maandag 17 mei: 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 geel. 
 
Het oud papier wordt maandag 17 mei 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.  
 
 

Verkiezing Fotograaf van Annen 2021 

 
Een tijdje terug hebben we een oproep gedaan voor de verkiezing Fotograaf van Annen 2021. 
We hebben inmiddels al een aantal inzendingen binnen, maar hier kan natuurlijk altijd wat bij! 
Dus 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?  
• 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. 
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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!  
 

 

 

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.  


