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3 vragen aan… Tuin voor Zwaantje 
  
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 Oosthuizen Manuele Therapie 
doorgegeven aan Dennis Klompsma van Tuin voor Zwaantje.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?  
Sietske en ik zijn trotse eigenaren van zelfoogsttuin: ‘Tuin voor Zwaantje’ aan de 
Spijkerboorsdijk. Tuin voor Zwaantje is een groentetuin van ongeveer 0,6 hectare waar we 
groenten verbouwen, samen met de natuur. Dit betekent onder andere dat we geen kunstmest 
en/of chemicaliën gebruiken. Alles met en door de natuur. Door middel van een jaarabonnement 
kun je lid worden van de tuin en zelf je eigen groenten oogsten zonder het werk te hoeven doen. 
Want wij zaaien, poten en onderhouden de tuin. We zijn dit initiatief begonnen omdat we graag 
willen laten zien wat de seizoenen brengen. Zo eet je de groenten wanneer ze op hun best zijn. 
Dus je eet wat de natuur geeft in plaats van wat de mens graag wil. 
  
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Onze grootste ambitie is zelf blij zijn met wat we doen, daarmee de mensen om ons heen 
aansteken en misschien wel te inspireren. Gezien het aantal meewerkende vrijwilligers, zijn we 
op goede weg. Qua tuin willen we graag naast de groente en plek creëren waar mensen graag 
zijn om ideeën, verhalen en eten met elkaar te delen. 
 
 

 

  



 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen  2 

 

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom? 
We zouden graag de 3 vragen doorgeven aan Alex en Marinette Boersma van de Bed and 
Breakfast Annen. De drive en enthousiasme van Alex en Marinette is groots en werkt zeer 
aanstekelijk Ook is onze dank groot dat we op hun land onze groenten kunnen laten groeien. 
 
Meer weten? Kijk dan op www.tuinvoorzwaantje.nl.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dennis Klompstra van Tuin voor Zwaantje 

 

 

 
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 19 april hebben we weer digitale huiskamer Annen (5 april vervalt vanwege Pasen). 
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 binnenkort 
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. 
 

http://www.tuinvoorzwaantje.nl/
https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen
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Telefonisch spreekuur 
Op dinsdag 6 en 20 april 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.  
 
 

Zaterdag 24 april: oud ijzer ophaaldag 
 
Op zaterdag 24 april 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! 
 
 

JO12 van VV Annen ruimt zwerfvuil op 

Op 6 en 13 maart hebben de spelers van JO12 zwerfvuil opgeruimd in Annen/Anloo. Het idee is 
afkomstig van Jan Hoogstrate. Al jaren ruimt Jan met zijn teams afval op dat het niet tot de 
container heeft weten te halen. Met ondersteuning van VV Annen en de Commissie 
Dorpsbelangen hebben de enthousiaste spelers er voor gezorgd dat Annen/Anloo en omstreken 
weer wat mooier zijn geworden. Hiermee zijn deze jonge voetballers een voorbeeld voor anderen 
dat een beter milieu toch echt bij jezelf begint. VV Annen is trots op deze milieubewuste 
jongelingen. Zij geven het goede voorbeeld aan ons Anneroelen dat hopelijk doet volgen! 
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Uilenwerkgroep 
 

Sinds twee jaar bestaat in Annen de uilenwerkgroep ‘De Anner Oelen’. Sinds die tijd zijn enkele 
enthousiaste uilenliefhebbers actief in en om Annen. Dit onder de bezielende leiding van Jos van 
der Meer onder de vleugels van IVN Aa en Hunze. Het doel van de werkgroep is het beschermen 
en ontwikkelen van de uilenpopulatie in Annen en omgeving. We richten ons daarbij met name 
op kerkuilen, bosuilen en steenuilen. De activiteiten bestaan uit het plaatsen en beheren van 
nestkasten. Daarnaast worden de broedresultaten (eieren, broedsucces, jongen, etc.) 
bijgehouden en worden er jongen geringd. Ook wordt er geprobeerd om de kleinste uil van 
Nederland, de steenuil, weer terug in ons mooie dorp te krijgen.  
 
Ondanks de corona-pandemie hebben we onze werkzaamheden in 2020 nog redelijk goed 
kunnen verrichten. Met zo weinig mogelijk medewerkers en vrijwel zonder publiek konden we de 
contrôles uitvoeren en de jongen ringen. Maar het was helaas een erg slecht jaar voor de uilen. 
Korte strenge koudeperiodes in de winter en lange periodes van warmte zorgden voor een lage 
muizenstand en daarmee weinig uilskuikens.  

 
Voor het complete jaarverslag van IVN Aa en Hunze met de resultaten van kerkuil, steenuil en 
torenvalk, klik op deze link.  
 
Doe je mee? 
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 5 actieve leden. Gezien het grote aantal kasten dat we 

beheren (ca.30), zijn enthousiaste mensen van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten! 

Kennis over uilen is niet vereist; enthousiasme om te helpen is genoeg! Interesse? Stuur dan een 

mail naar: info@maartenwestmaas.nl. 

 

 

 

 

https://www.annen-info.nl/wp-content/uploads/2021/04/1.-jaarverslag-uilenwerkgroep-2020.pdf
mailto:info@maartenwestmaas.nl
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Voorleesvrijwilligers gezocht  
 
Hou je van werken met jonge kinderen en lijkt het je leuk om aan een groep peuters voor te lezen 
in de bibliotheek? Dan zoeken wij jou!  
 
Boekjes ontdekken en voorlezen is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen. Het stimuleert de 
taal- en spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar kinderen hun 
leven lang profijt van hebben. Als voorleesvrijwilliger lees je voor aan jonge kinderen en help je 
bij knutselactiviteiten voor dreumesen en peuters in de bibliotheek. We zoeken 
voorleesvrijwilligers voor de bibliotheek Annen met ingang van augustus. Je gaat in tweetallen 
werken. De voorleesuurtjes vinden maandelijks plaats op een ochtend. Het precieze dagdeel 
wordt in overleg vastgesteld. 
 
Jij… 

 hebt ervaring in het groepsgewijs werken met jonge kinderen; 
 bent enthousiast over (voor)lezen en boeken; 
 bent in staat om gemakkelijk te communiceren met zowel kinderen als ouders; 
 bent per mail, app en/of telefoon goed bereikbaar. 

Interesse? Stuur een mail naar: info@bibliotheekannen.nl.  
 
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 wordt 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. 
 

 

mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:naoberhulpannen@gmail.com
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Nieuws van het dierenparkje 
 
Op 3 maart werden de vrijwilligers van het dierenparkje achter ’t Holthuys verrast door de 
aanwezigheid van een nieuwe bewoonster. Moeder Harley had in de ochtend een mooi 
ooilammetje op de wereld gezet. De vrijwilligers hebben haar Lotje genoemd. Lotje is al goed 
gegroeid, ze drinkt nog bij haar moeder, maar graast ook al gezellig met de kudde mee in het 
parkje. Je kunt haar vaak gekke sprongen en sprintjes zien maken en ze vindt het ook erg leuk 
om achter de konijnen aan te jagen. Haar moeder had het er in het begin erg druk mee maar 
durft haar nu wat meer vrij te laten in het parkje.  
 

 
 
Om de geboorte van Lotje met de buren van ’t Holthuys te vieren, heeft het dierenparkje alle 
bewoners getrakteerd op een lekker plakje cake van het Bolderhuis. Een leuke Annense 
samenwerking met Martens Groente en Fruit! 
 

 
 
De andere ooi die het parkje geschonken heeft gekregen door Stichting Harleydag begint ook al 
mooi te groeien. Naar verwachting zal Jet in april een lammetje ter wereld brengen. Kom dus 
regelmatig eens langs bij het dierenparkje, wie weet loopt er ineens een extra bewonertje bij. 
 
De kippen lopen sinds een paar weken niet meer los rond in het dierenparkje vanwege de 
overheidsmaatregelen tegen vogelgriep. Ze verblijven daarom nu in een afgeschermd gedeelte 
van het parkje. In hun ren proberen we de kippen extra verrijking aan te bieden tegen de 
verveling.  
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Dat doen we door bijvoorbeeld stro op de bodem te strooien, en appels of andere lekkernijen op 
te hangen waar ze aan kunnen pikken. Wij hopen dat de afscherm-maatregel binnenkort weer 
worden opgeheven zodat de kippen weer heerlijk vrij kunnen rondscharrelen in het parkje.  
 

 
 
Tot gauw bij het dierenparkje! 
    
 

Stichting Kindertehuis Kaapstad organiseert wandeling 
 
Stichting Kindertehuis Kaapstad bestaat al ruim 20 jaar, maar omdat niet iedereen ons kent, 
willen we graag vertellen wat we doen. Onze Stichting zamelt geld in voor kind-gerelateerde 
projecten in Kaapstad en omgeving in Zuid Afrika. 
 
Ooit begonnen met het Christine Revell Children’s Home in de wijk Athlone. In dit kindertehuis 
wonen 49 kinderen van 0 – 5 jaar. Deze kinderen worden uit erbarmelijke omstandigheden 
gehaald, veelal door de sociaal werkers van de overheid en in het tehuis geplaatst voor korte en 
soms langere tijd. De kinderen worden opgevangen, krijgen onderwijs, psychologische  
begeleiding, maar ook hulp voor ouders. De intentie is om de kinderen terug te plaatsen naar 
ouders of andere familie, maar ook adoptie komt voor. 
 
Toekomst 
Het is voor de toekomst van Zuid-Afrika van het grootste belang dat deze kinderen goed worden 
opgevangen. Dat de verzorgers in staat zijn om de kinderen zodanig te begeleiden en te 
stimuleren zodat ze later als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen deelnemen. De 
medewerkers ter plekke – ook voor een deel vrijwilligers - zetten zich hiervoor met hart en ziel in. 
Ook de bestuursleden in Nederland en Kaapstad verrichten hun werkzaamheden 
vanzelfsprekend geheel belangeloos. Ondertussen helpt de Stichting niet alleen dit tehuis, maar 
ook andere kind-gerelateerde projecten. Denk hierbij aan zangles voor de kinderen in een 
township, geluidsapparatuur, schoolkleding, maar ook voedselpakketten in verband met Covid-
19, enzovoort. 
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100% zekerheid 
De Nederlander Marcel Hoogebeen is voorzitter van de Rotary Club Franschhoek & Drakenstein 
Valley en heeft samen met zijn bestuur het rechtstreekse contact met de stichting.  
Zonder zijn fiat vinden er geen betalingen en leveringen van goederen plaats. Daarmee is voor 
100% verzekerd dat alle opbrengsten voor deze kinderen zijn. Het geld voor onze Stichting komt 
binnen via sponsering van particulieren of bedrijven, maar ook door activiteiten die wij zelf 
organiseren. Denk aan alle mooie bloemstukken die wij verkopen op de jaarlijkse kerstmarkt in 
Annen. Maar ook de jaarlijkse rally is een gezellige dag met elkaar en brengt veel geld op voor 
de kinderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wandeling 
De rally wordt altijd gereden in april en kan nu voor de tweede keer niet doorgaan in verband met 
Corona. Daarom organiseren we op 18 april een wandeling. Een korte wandeling geschikt om 
met kinderen te lopen en daarnaast een langere wandeling. Start tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
vanaf Brink 2 in Annen bij Espresso Company. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.kindertehuiskaapstad.nl. Voor vragen 
kun je altijd persoonlijk contact opnemen met Yvonne Klinkhamer, via mail 
yvonne@klinkhamercatering.nl of telefoon 06-53 1388 59. 
 
Nanda Terpstra 
Renske Niewijk 
Wianda Sanders 
Harry Klinkhamer 
Yvonne Klinkhamer  
 
 

Oproep verhalen Historische Vereniging Annen 
 
De Historische Vereniging Annen is op zoek naar verhalen of ideeën 
voor het blad ‘Toen’. Dus weet je een bijzonder verhaal? Of heb je 
ideeën voor artikelen? Neem dan contact op via: 
redactie@annentoen.nl.  
 
 
 

 

 

 

http://www.kindertehuiskaapstad.nl/
mailto:yvonne@klinkhamercatering.nl
mailto:redactie@annentoen.nl
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Senioren in de gemeente Aa en Hunze 

 
Eind februari vond een avond plaats, georganiseerd door Gemeentebelangen, waarin de 
mogelijkheden voor senioren binnen de gemeente centraal stond. Er waren diverse sprekers: 
begeleiders, coaches en ervaringsdeskundigen. Er zijn diverse thema’s besproken:  

 
Technische hulpmiddelen  
Bij dit thema ging het om het omgaan met digitale middelen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken 
aan het omgaan met een seniorentelefoon of het gebruik van een tablet, maar ook aan hulp op 
afstand via een alarmeringssysteem, tot cameratoezicht of een alarmering als je zo maar de deur 
uitloopt. Er zijn heel veel mogelijkheden voor senioren die thuis blijven wonen, ook om contact te 
houden met de ‘buitenwereld’. 
 
Warme maaltijd 
Soms is het maken van een warme maaltijd een probleem. In dat geval is het mogelijk om een 
complete maaltijd met soep en nagerecht te bestellen. Het wordt kant en klaar afgeleverd, 
waarbij je zelf het aantal dagen bepaald. De maaltijd moet alleen nog warm gemaakt worden in 
de magnetron. Gasfornuis wordt overbodig waarmee het brandgevaar ook kleiner wordt. Er zijn 
in de omgeving een behoorlijk aantal bedrijven die om de twee of drie dagen de maaltijden bij je 
afleveren. Over het algemeen kan per dag uit meer gerechten gekozen worden. De kosten zijn 
redelijk en liggen rond de 220 euro per maand. 
 
Beweging en alleen zijn 
We weten allemaal dat bewegen goed is, maar wandelen in je eentje is vaak toch een drempel. 
Wat is er leuker dan het in groepsverband te doen. Plaats een oproep voor een wandelgroepje in 
dit mededelingenblad of neem deel aan het jeu de boules en stem het af op je eigen energie. Zo 
is er ook Oldstar- of Walking voetbal, waar in klein verband een kort potje gevoetbald wordt en 
waar samenzijn en een praatje de week doorbreken. 
Impuls organiseert wekelijks of om de 14 dagen een inloop koffieochtend waar je je verhaal kwijt 
kan en je gezelligheid kan vinden. 
 
Automaatje 
Heb je geen auto of heb je je rijbewijs ingeleverd en is er niemand in de buurt die je bijvoorbeeld 
naar een specialist kan brengen, dan kun je via Impuls een automaatje aanvragen. Dit is een 
chauffeur met auto die met je meegaat en je ook weer mee terug neemt. Onderweg is er dan ook 
nog tijd voor een praatje. Je kan hier gebruik van maken als je de aanvraag tenminste twee 
dagen van te voren bij Impuls indient. 
 
Nieuwe buren en contacten 
Heb je nieuwe buren gekregen en komen die zich niet even voorstellen, neem dan zelf het 
initiatief en stel je zelf voor of nodig ze uit voor een kop koffie. Als je een verschil van mening 
hebt met nieuwe buren en zie je geen kans dat zelf op te lossen, dan bestaat er de mogelijkheid 
dit aan te kaarten bij Impuls. Zij kunnen dan mogelijk de helpende hand bieden. Graag zou 
Impuls een contactpersoon in elke straat hebben om op die manier sneller in contact te komen 
met senioren en alleenstaanden die dreigen te vereenzamen. 
 
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Impuls. Zij kunnen je verder 
helpen. Of neem een kijkje op de website: www.impulsaaenhunze.nl/senioren/.   

 

http://www.impulsaaenhunze.nl/senioren/
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Commissie Dorpsbelangen 

 

 

Geen sport- en spelweek in Hemelvaartsweek 
 

Aangezien er tot 1 juni geen evenementen georganiseerd mogen worden, heeft de Commissie 
Dorpsbelangen, in overleg met de ploegleiders, besloten om de sport- en spelweek in de week 
van Hemelvaart niet door te laten gaan. Het eind van Corona is helaas nog niet in zicht, daarom 
kan er nog niet met voorbereidingen begonnen worden. Wel kijkt de subcommissie sport- en 
spelweek nog naar mogelijkheden om in het laatste weekend van de zomervakantie een ‘kleintje’ 
sport- en spelweek te organiseren. Hierover hopelijk binnenkort meer!  
 

 

Jaarverslag Commissie Dorpsbelangen 
 

Het jaarverslag 2020 van de Commissie Dorpsbelangen is klaar. Normaal gesproken wordt er in 
maart een openbare jaarvergadering georganiseerd, maar in verband met corona is besloten om 
deze niet door te laten gaan. Het jaarverslag is terug te lezen op de website.  
 
Voor vragen over het jaarverslag 2020 kun je terecht bij: secretariaat@annen-info.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!  

 
 
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.  

https://www.annen-info.nl/wp-content/uploads/2021/03/jaarverslag-2020-Commissie-Dorpsbelangen.pdf
mailto:secretariaat@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

