
 
 November 2020  Jaargang 11 

 

Sint Maarten in Annen 

 

In de afgelopen jaren ontvingen de 

ondernemers van Veelzijdig Annen de 

kinderen die Sint Maarten lopen 

gezamenlijk bij het winkelcentrum. Helaas 

is dat dit jaar vanwege alle 

coronamaatregelen niet mogelijk. In 

overleg met de gemeente hebben we dit 

helaas moeten besluiten. We vragen de 

kinderen dan ook niet naar het 

winkelcentrum en de winkels te komen. 

Natuurlijk kunnen de kinderen wel als 

vanouds het dorp in gaan om langs de 

deuren te gaan. We hopen jullie volgend 

jaar weer gezellig gezamenlijk te kunnen 

ontvangen.  

 

Hoe vier jij Sint Maarten?  

Er zijn natuurlijk veel verschillende manieren om Sint Maarten te vieren. Er zijn mensen die geen 

kinderen willen ontvangen of maar beperkt.  

 

Dit kun je kenbaar maken door bijvoorbeeld een kaarsje of 

lichtje voor het raam te zetten. Dan weten de kinderen waar 

ze welkom zijn.  

 

Poster voor het raam 

Daarnaast hebben leerlingen van het dr. Nassau College in 

Gieten een poster ontworpen die je voor het raam kunt 

hangen. Op deze poster kun je aangeven hoe jij Sint 

Maarten viert! Deze poster is volgende week te vinden in 

De Schakel. Deze kun je uitknippen en op een goed 

zichtbare plek ophangen.  
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Even voorstellen: Nicole Briedé, sociaal werker Implus 
 
Je hebt haar naam vast al regelmatig voorbij zien komen: Nicole Briedé, sociaal werker bij 
Impuls. Maar wie is eigenlijk de persoon achter deze naam?  
 
Nicole is contactpersoon voor het buurtwerk in 12 
zanddorpen, waaronder Annen en Rolde. Zij ondersteunt 
hier dorpsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het opstarten van 
naoberhulpgroepen of repaircafés en begeleidt de 
huiskamer in Annen.  
 
Individuele maatschappelijke ondersteuning 
Daarnaast biedt Nicole individuele maatschappelijke 
ondersteuning en bezoekt senioren vanuit samenwerking 
met de huisarts. Deze bezoeken zijn erop gericht mensen in 
hun welzijn te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van faciliteiten in het dorp of aan te sluiten bij de 
huiskamer of andere ontmoetingsmomenten. Verder is 
Nicole coördinator van het vervoersproject Automaatje.  
 
Contact 
Nicole werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is te 
bereiken via n.briede@impulsaaenhunze.nl of telefonisch 
06-51 04 57 42. 
 
 

Naoberhulp Annen 

 
Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij: 

• Administratie 
• Vervoer of een ritje met de auto 
• Klusjes in huis 
• Klusjes om het huis 
• Laptop, tablet, mobiele telefoon  
• Boodschappen doen 
• Een keer oppassen  
• Een keer de hond uitlaten of het verzorgen van kleine dieren. 

 
Of heeft u behoefte aan een bezoekje, samen wandelen? Neem dan contact op met Naoberhulp 
Annen. Stuur een mailtje naar info@naoberhulpannen.nl of bel naar 06 26 11 55 29. 
 
We hopen u zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
 
Naoberhulp Annen 
 

mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:info@naoberhulpannen.nl
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Vocaal Festival Annen 
 
Het Vocaal Festival in Annen zal in 2021 plaatsvinden op 12 en 13 juni. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang. Het wordt weer een fantastisch evenement en de eerste aanmeldingen 
zijn alweer binnen! Ook meedoen aan Vocaal Festival Annen? 
Iedere zanggroep kan meedoen. 
 
Voor meer informatie of aanmelden, kijk op: https://www.vocaalfestivalannen.nl  
 
 

Oud papier gewijzigde ophaaldata 
 
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.  
 
In verband met problemen bij het oud papier bedrijf zijn twee ophaaldata gewijzigd, deze zijn nu 
op maandag 9 november en maandag 21 december, beide vanaf 18.00 uur. Als je buiten de 
dorpsgrens woont of eerder een brief hebt ontvangen, dat je het papier aan de juiste kant van de 
weg neerzet, daar waar de vrachtwagen rijdt. Dit in verband met de veiligheid, zodat we niet 
meer (in het donker) de straat hoeven over te steken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (bv 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.  

https://www.vocaalfestivalannen.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Ons Dorpshuis 

 
In verband met de aangescherpte regels rondom Corona is ‘Ons Dorpshuis’ tot nader te bepalen 
datum gesloten. Mochten er mogelijkheden zijn om op een verantwoorde manier open te gaan, 
dan zal dit zeker gebeuren. Het bestuur wenst iedereen bijzonder veel sterkte en gezondheid toe 
in deze bijzondere tijd. 
 
 

 
 
Impuls organiseert online huiskamers 
 
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen kunnen er in november geen huiskamers  
en spreekuur van Impuls plaatsvinden in het Dorpshuis in Annen. 
 
In plaats daarvan vinden er online huiskamers plaats, op 9 en 23 november, van 10.00 tot 11.00 
uur. De toegangslink wordt op verzoek gemaild, verzoeken kunnen gemaild worden aan 
n.briede@impulsaaenhunze.nl.  
 
Er is spreekuur op 10 november van 10.00 tot 11.30 uur. Tijdens dit spreekuur ben ik telefonisch 
bereikbaar, daarnaast kan er bij behoefte aan persoonlijk contact op ons kantoor in Gieten 
afgesproken worden. Hiervoor is aanmelding vooraf gewenst op telefoonnummer 06-51 04 57 42 
of het eerder vermelde emailadres. 
 
 

Impuls in Gieten is verhuisd 
 
Impuls in Gieten is verhuisd. We zijn niet ver weg gegaan: we zitten in hetzelfde pand. Maar we 
hebben wel een nieuwe voordeur op een andere plek én een nieuw adres. Sinds maandag 26 
oktober 2020 kun je ons vinden in het voormalig pand van de Rabobank aan Brink 10 in Gieten. 
 
Het nieuwe adres van Impuls is: 
Brink 10 
9461 AS Gieten 
(0592) 245 924 
info@impulsaaenhunze.nl  
 
Je kunt bij ons binnenlopen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 
16.00 uur, waarbij we uiteraard ons allemaal moeten houden aan de geldende corona 
maatregelen. Telefonisch zijn we op werkdagen te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur. Wij 
hopen jullie gauw - ‘corona proof’ - te ontmoeten op onze mooie nieuwe locatie.  
 
Tot dan! Team Impuls 

mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:info@impulsaaenhunze.nl
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Aangepaste service bibliotheken door corona 

 
De bibliotheken van Biblionet Drenthe zijn de komende weken alleen geopend voor het lenen 
van materialen. Alle activiteiten zijn geschrapt. Dit is een gevolg van de aangescherpte landelijke 
coronamaatregelen die het kabinet op 13 oktober heeft gepresenteerd.  
 
Geen activiteiten en spreekuren 
Ook onder de nieuwe coronamaatregelen blijft het mogelijk om te lenen in de bibliotheken. Wel is 
besloten de komende periode geen activiteiten meer te organiseren. Ook de reeds geplande 
activiteiten worden geschrapt. Verder komen alle spreekuren voor o.a. het Taalhuis en 
Thuiskompas te vervallen. Bezoekers kunnen ook geen gebruik maken van leestafels en 
werkplekken.  
 
Mondkapjes gewenst en maximum aantal bezoekers 
Sommige maatregelen blijven van kracht. Zo hanteert de bibliotheek een maximumaantal 
bezoekers. Dit aantal wordt aangegeven bij de ingang. Ook wordt de klanten verzocht gebruik te 
maken van een toegangsitem en een mondkapje te dragen tijdens het bibliotheekbezoek. Kijk 
voor meer informatie op: https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus 
 
Aanpassing dienstverlening voor scholen en kinderopvang 
Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen voeren de educatiewerkers en -adviseurs 
van Biblionet Drenthe de komende weken geen activiteiten uit op scholen en de kinderopvang. 
Ook trainingen of workshops worden tot nader bericht niet gegeven.  
 
 

Vrouwen van Nu Annen 
Helaas zijn er door Corona in ieder geval tot januari geen afdelingsavonden van de 
Vrouwen van Nu. 
 
 

Verkeersveiligheid Annen 
 
Op verschillende plekken in Annen kan de verkeersveiligheid beter. Daarom wil de Commissie 
Dorpsbelangen inventariseren om welke plekken dat precies gaat om dit vervolgens onder de 
aandacht te brengen bij de gemeente. Dus heb je plekken in Annen waarvan je vindt dat het echt 
beter kan met de verkeersveiligheid? Stuur dan een mail naar: info@annen-info.nl. Geef hierbij 
duidelijk aan om welke plek het gaat, vermeld ook je naam en telefoonnummer, zodat we 
eventueel contact met je op kunnen nemen voor meer informatie.  
 
We horen het graag!   
 
 
 

 
 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus
mailto:info@annen-info.nl


 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen  6 

 

Sinterklaas in Annen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders en kinderen, 
 
Sinterklaas komt dit jaar in het geheim in Nederland aan op zaterdag 14 november.  
In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen intocht. Om toch het sinterklaasgevoel 
te krijgen, willen we graag ons dorp mooi versieren.  
 
We vragen jullie deze kleurplaat te kleuren, een tekening of knutselwerk te maken en dit voor je 
raam te hangen.  
 
Helpen jullie mee? 
 
Sinterklaas heeft de berenjacht gezien; hij en zijn pieten willen graag op kleurplaat/tekening/ 
knutseljacht en misschien beloont hij jullie prachtige werkstukken dan! 
 
Om een beetje te helpen, vragen wij de ouders om naam, geslacht, leeftijd en adres vóór  
17 november door te geven via annosint@hotmail.com 
 
Houd ook Facebook in de gaten voor verdere Sintberichten. 

 

mailto:annosint@hotmail.com
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Peutergym  Annen 
 

Door de aangescherpte maatregelen rondom corona, 
hebben we helaas moeten besluiten om tot nader 
order te stoppen met Peutergym.  
 
Zodra we weer gaan starten, laten we dit weten via 
onze  Facebookpagina: 
www.facebook.com/Peutergymannen en via deze 
nieuwsbrief.   

 
 

 
 

Commissie Dorpsbelangen 
 
 

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.  

http://www.facebook.com/Peutergymannen
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

