Jaargang 13

April 2022

3 vragen aan… Martin Menninga van schildersbedrijf Menninga
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 Klaske Supèr-Halmingh van SPEMM
communicatie doorgegeven aan Martin Menninga van schildersbedrijf Menninga.
1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen?
Mijn naam is Martin Menninga, eigenaar van schildersbedrijf Menninga. Sinds 2004 ben ik voor
mezelf begonnen, voor die tijd was ik werkzaam bij Ensing schilders in Assen waar ik alle facetten
van het schildersvak heb doorlopen (schilder, voorman schilder, calculatie en uitvoering). Ik had
altijd de wens om zelfstandig te zijn en heb in 2004 de knoop doorgehakt, en hier heb ik tot op de
dag van vandaag nog geen spijt van gehad. Ons werk bestaat voornamelijk uit renovatie
schilderwerk zowel binnen als buiten, voor het glaswerk werk ik samen met het Glasgilde ook uit
Annen.

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Ambities heb ik eigenlijk niet, ik ben tevreden en gelukkig met hoe het nu gaat. Ik heb alle dagen
twee fijne collega’s om mij heen. Hoe ik de toekomst zie, daar maak ik mij wel zorgen over. Het
schildersvak vergrijst enorm en nieuwe aanwas is er nauwelijks en het werkaanbod is zeer groot,
waardoor wij mensen soms teleur moeten stellen.
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
Ik wil graag het stokje doorgeven aan Meerten Dekker en Marisca Luning van Fysio Fitness
Annen. In de eerste plaats is Meerten een fijne buurman. Daarnaast heb ik zeer veel respect voor
wat zij hier met de fysio en de sportschool hebben neergezet, een aanwinst voor het dorp!
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Koningsdag Annen 2022 terug op de Brink!
Op woensdag 27 april viert onze Koning zijn verjaardag. In Annen zullen we dit ook in 2022 samen
vieren, voor jong en oud. Na een beperkt programma de laatste 2 jaar zullen we dit jaar weer
uitpakken en zal Koningsdag Annen ook terugkeren op de vertrouwde locatie: de Brink.
Hier zal de dag smakelijk beginnen met het traditionele en gezellige Oranje ontbijt. Hierna start de
vrijmarkt waar je wellicht iets moois op de kop kunt tikken voor een schappelijk prijsje. De vetste
zoektocht van Annen voor de lagere school kids, de Vossenjacht, komt na het succes van vorig
jaar weer terug. Na afloop hiervan kunnen de kinderen springen en spelen op het speelplein op de
Brink. En ja, dit is inclusief brandweerauto rit. Ook kun je weer meedoen met een mooie auto
oriënteringsrit. De feesttent staat ook klaar zodat je heerlijk kunt genieten van een drankje om de
dag te vieren. Terwijl je natuurlijk muzikaal wordt vermaakt door optredens van Coverband 2Enjoy
en Dj’s, die het feest compleet zullen maken.
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via www.koningsdagannen.nl of Facebook
(Koningsdag Annen Vrienden van Oranje). De organisatie van Koningsdag Annen bestaat uit
Stichting Vrienden van Oranje, Ondernemingsvereniging ANNO en VV Annen. Hieronder het
dagprogramma, alvast veel plezier gewenst😊😊.
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Activiteiten in ‘Ons Dorpshuis’
Vrijdag 1 april Klaverjassen
Inschrijven vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.
Inleg € 2,50
Maandag 4 april Impuls-Huiskamer
Er kan een paasbloemstuk worden gemaakt van 10.00 uur - 11.30 uur.
Verzoek is om zelf een mandje/schaal/bakje en een snoeischaar en/of mesje mee te nemen.
Takken en decoratiemateriaal zijn welkom.
Maandag 4 april Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag 2021
3. Financieel verslag
4. Kascommissie en verkiezing
5. Verkiezing bestuur:
6. Henk Mulder is aftredend en herkiesbaar.
7. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 5 minuten voor aanvang
8. van de vergadering worden doorgegeven aan de secretaris.
9. Seizoenspresentatie 2022-2023
10. Rondvraag
11. Sluiting
Nao de vergaodering gaon we lustern naor een verhaol; niet in ’t Nederlands,
Duuts of Engels, maor in ‘t …Tevens is der dan een mini-kwis.
Zaterdag 9 april De Pauwergirls.
Een spetterend optreden van drie vrouwen (girls), die ons met liedjes die iedereen kent gaan
vermaken met behulp van hun opgepoetste radio op wielen; muziek met een knipoog en een
snufje theater. Voor onze ‘Vrienden’ geldt er deze avond een zeer speciale actie; de entree is
geheel gratis! Overige belangstellenden betalen € 10,-. Voor iedereen is het wel van belang om
het toegangsbewijs te reserveren via www.dorpshuisannen.nl. En…vol is vol!!
De Impuls-Huiskamer gaat op 18 april niet door, ivm Pasen.
Alvast voor in de agenda:
Maandag 2 mei
Impuls-Huiskamer 10.00 uur tot 12.00 uur.
Annette Botterblom komt vertellen over haar werk als trouwambtenaar.
Als je het leuk vindt, zou het fijn zijn dat je je trouwjurk, trouwpak en /of een trouwfoto meeneemt.
Voor alle informatie: www.dorpshuisannen.nl
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Huiskamer Annen
Om de week is er een bijeenkomst van de huiskamer in Ons Dorpshuis in Annen. Deze huiskamer
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. Je kunt hier maandagochtend (in de even weken)
tussen 10.00 - 11.30 uur terecht voor een kopje koffie/thee. De kosten bedragen € 1,50 per kopje
koffie/thee. Heb je ideeën over de invulling van de huiskamer, dan horen we dat graag!
Je bent van harte welkom op:
Maandag 4 april
Deze ochtend kun je een paasbloemstuk maken. Wij zorgen voor de materialen.
Zou je zelf een mandje/schaal/bakje en snoeischaar/ mesje mee willen nemen? Heb je zelf takken
of ander decoratiemateriaal, neem het gerust mee!
Maandag 18 april
Vandaag geen huiskamer i.v.m. Tweede Paasdag.
Maandag 2 mei
Deze ochtend komt Annette Botterblom ons alles vertellen over haar werk als trouwambtenaar. Als
je het leuk vindt, zou je dan je trouwjurk/trouwpak en/of trouwfoto mee willen nemen?
Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen!
Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls
Je kunt met je vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om
Annen terecht bij Carin de Jonge, consulent mantelzorg, c.dejonge@impulsaaenhunze.nl, 06-11
51 70 36 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl, 06-40 00 14 62.

Zondag 18 september: grasbaanraces in Annen

Eindelijk, we mogen weer! MC Annen maakt zich op om op zondag 18 september de 17e Ototec
grasbaanraces te organiseren. Op de grootste brink van Europa wordt er eindelijk weer gestreden
om de eer en om het Nederlands kampioenschap. De grasbaanraces is een gratis
motorsportspektakel dat jaar in jaar uit door duizenden enthousiaste mensen wordt bezocht. Niet
alleen de races zijn hierbij belangrijk maar ook het gezellig samen zijn, met jong en oud. Race
fans, familieleden, toevallige passanten en feestvierders: iedereen is welkom.
Meer informatie: www.mcannen.nl of via https://www.facebook.com/MCAnnen.
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Toen en nu: manufacturen, petten en meer
De Historische Vereniging Annen plaatst regelmatig foto’s op hun Facebookpagina van plekken in
Annen vroeger en nu. In overleg met de vereniging nemen we deze beelden ook over in het
Mededelingenblad, zodat nog meer mensen deze beelden kunnen zien. Deze maand in Toen en
nu: Roossien tweewielers.

Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging Annen.

TOEN: speciaal over 50 jaar Sport- en Spelweek

In het mededelingenblad van maart hebben wij onderstaande laten plaatsen. Helaas is er een fout
geslopen in het emailadres, daarom nogmaals:
De eerste uitvoering van de Sport- en Spelweek vond plaats in 1971. De viering van de 50ste
uitvoering kon door de coronamaatregelen helaas in 2021 niet doorgaan. De redactie van TOEN
(het kwartaalblad van de Historische Vereniging Annen) is optimistisch gestemd en hoopt dat het
zo belangrijke feest dit jaar wel door kan gaan. Reden genoeg om een speciale uitgave van TOEN
helemaal te wijden aan dit evenement. Je kunt hierin lezen wie de grondlegger is geweest van de
Sport- en Spelweek en over de vele andere mensen die erbij betrokken zijn geweest, de bijdrage
van dit evenement voor het saamhorigheidsgevoel in het dorp, waarvan het aantal inwoners in
deze 50 jaar ongeveer is verdubbeld.
(Oud) burgemeester Munniksma geeft zijn visie over de betekenis voor het
dorp en beschrijft zijn persoonlijke herinneringen. Ook vele andere mensen vertellen -vaak op
humoristische wijze- hun speciale herinneringen aan de Sport- en Spelweek. Deze speciale
uitgave van TOEN is in maart verschenen. Een uitgave die iedere rechtgeaarde
Anneroel zou moeten lezen!
Wil je dit nummer niet missen, word dan lid van de Historische Vereniging. Stuur een mail naar
ledenadministratie@annentoen.nl of bel met 06-10 41 83 09 (Klaas Behling).
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Boek bewoningsgeschiedenis uitverkocht
Het boek over de bewoningsgeschiedenis is helaas uitverkocht. De wijzigingen of opmerkingen,
die na publicatie binnen zijn gekomen, zijn bijgehouden. In overleg met de opstellers van het boek
is besloten om de gehele inhoud van het boek, inclusief de wijzigingen, op de site van onze
vereniging te plaatsen. Ga hiervoor naar www.annentoen.nl. Onder het kopje Historie Annen vindt
u de bewoningsgeschiedenis. Het betreft woningen die voor 1951 in Annen zijn gebouwd.

Wijn- en bierproeverij wandeling Roelof Schuiling. Wandel jij ook mee?
Als onderdeel van het ‘Roelof Schuiling jaar 2016’ is er toen een
wandelroute
(ca 7 km) in en om Annen uitgezet. Op 23 april wandelen we deze route in
combinatie met een wijn- en bierproeverij in samenwerking met Slijterij
Pinotage en Eetcafé De Grutter.
Datum: 23 april 2022
Start: 17.30 uur Ons Dorpshuis
Kosten deelname €15 p.p. dit is incl. gids, hapje en drankje.
Opgave verplicht en vol is vol: secretaris@annentoen.nl

Jaarvergadering Historische Vereniging.
Met een lezing door Roelof Eleveld over het Ellentshuis, wat ooit ergens
in Annen heeft gestaan. Het gaat over een ruim tweehonderd jaar
geleden verdwenen, letterlijk van de kaart geveegd huis en erf met
tuinen en boomgaarden.
Datum: 11 april 2022
Aanvang: 20.00 uur.
Waar: Ons Dorpshuis Annen
De stukken kun je opvragen bij Klaas Behling, 06 - 10 41 83 09 of stuur een mail naar
secretaris@annentoen.nl.

Vrouwen van Nu Annen
Ook Vrouwen van Nu Annen gaan weer van start! Het volgende staat de komende tijd op de
planning:
•

Dinsdag 19 april: Karl May en Geeske Miedema met de theatervoorstelling 'Ik en mien breur'.

De theatervoorstelling vindt plaats in Ons Dorpshuis, aanvang 19.45 uur.
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Save the date Avondvierdaagse Annen 2022

Het leukste wandelevenement in Annen komt er weer aan en wel van dinsdag 14 t/m vrijdag 17
juni 2022. Dit jaar met als start en finish vanaf Sportpark ‘De Hofakkers’ van VV Annen.
Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen om er voor iedereen weer 4 mooie
avonden van te maken, met afwisselende routes door en in de omgeving van ‘Het Leukste dorp
van Drenthe'. We houden jullie de komende periode op de hoogte van alle ontwikkelingen via
school, (dorps)krant, social media en onze website: https://www.avondvierdaagse-annen.nl/
Noteer alvast de data en reserveer deze week in jullie agenda/ kalender.
Wij hebben er weer zin in!
Groetjes van Roos, Heleen, Geertje, Yvonne, Rianne, Willemijn, Ilse en Geke
Namens de Stichting Avondvierdaagse Annen

Activiteiten stichting Harleydag Annen
De komende tijd organiseert stichting Harleydag Annen weer een aantal activiteiten:
Vrijdag 8 april
Wandeling voor 65+ers uit Annen en nadien patat met kroket of frikandel eten bij het Holthuys.
Start is vanaf 15.00 uur met koffie of thee vanaf Holthuys. Opgave kan tot 6 april a.s. via mail:
info@harleydagannen.nl of via 06-39 37 72 95. Deelname is gratis!
Donderdag 5 mei
Bevrijdingsbingo voor 65+ers uit Annen. De bingo begint om 15.00 uur en is in het Holthuys.
Opgave kan tot 1 mei a.s via mail: info@harleydagannen.nl of via 06-39 37 72 95. Deelname is
gratis!
Zondag 29 mei
Muzikale middag m.m.v. Wim en Miranda voor 65+ers uit Annen in het Holthuys. We beginnen om
14.30 uur met koffie of thee. Opgave kan tot 25 mei a.s via mail info@harleydagannen.nl of via 0639 37 72 95. Entree is gratis!
Zondag 19 juni
‘Langste dag buffet’ in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. Aanvang met een drankje om
16.30 uur. Opgave kan tot 15 juni a.s via mail info@harleydagannen.nl of via 06-39 37 72 95.
Deelname is gratis.
Zondag 10 juli
Muzikale middag m.m.v. Drumband. Nadere bericht m.b.t aanvangstijd volgt z.s.m. via onze
Facebookpagina.
Augustus (exacte datum volgt z.s.m.) BBQ bij het Holthuys.
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Zaterdag 16 april oud ijzer ophaaldag!
Op zaterdag 16 april 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!
De volgende oud ijzer ophaaldagen zijn op 21 mei, 18 juni en 16 juli.

Hartveilig Annen
Burgerhulpverleners bedankt! We gaan na een moeilijke periode weer starten met de opfriscursus
reanimatie in Annen. We hopen jullie allemaal weer te zien! Binnenkort worden de
opleidingsmomenten gepland en via verschillende kanalen aan jullie kenbaar gemaakt.

Houd je mail en facebook/instagram in de gaten. Wil je ook burgerhulpverlener worden in Annen?
Meld je dan aan via burgerhulpverlening@live.nl.
Link naar de video over het belangrijke werk van burgerhulpverleners:
https://youtu.be/F6QwEAKeVIQ.
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Jeu de boulen in Annen
Het lijkt erop dat we weer probleemloos kunnen gaan jeu-de-boulen. Het voorjaar lacht ons toe en
daarom starten we na een winterslaap op de dinsdagmiddag om 14.00 uur op de 2 jeu-de-boules
banen op het beweegplein voor de sporthal.
Er worden twee spelletjes gespeeld, zodat een ieder rond
16.00 uur weer naar huis gaat. Het is de bedoeling om ook
op de donderdagavond rond 19.00 uur met een groepje te
starten. Liefhebbers kunnen dat via de app-groep (zie
verderop) 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.
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).
Interesse? Meld je aan bij hans@brandtsbuys.nl, 06-15 26
12 99 of jtsteenbergen53@gmail.com. 06-22 24 78 40 of
kom eens kijken/meedoen op de dinsdagmiddag.

Muziekvereniging Drenthina is weer van start!
Net als vele verenigingen hebben wij tijdens de verschillende lockdowns niet kunnen repeteren en
optreden. Dit hebben wij ontzettend gemist en we zijn dan ook heel blij dat we weer samen muziek
kunnen maken. Ook op de basisschool is onze dirigent druk om de kinderen enthousiast te maken
voor een muziekinstrument met het project Windkracht 6. Wij hopen daarna ons leerlingenorkest
weer uit te kunnen breiden met nieuwe muzikanten! Maar ook ons A-orkest kan altijd uitgebreid
worden.
Lijkt het je leuk om jouw instrument weer van zolder te halen of een nieuw instrument te leren
spelen? Neem eens een kijkje op onze website of facebookpagina, of loop binnen bij de repetitie!
Wij repeteren op de woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in de basisschool OBS de Eshoek.
Behalve de repetities hebben wij ook alweer een aantal evenementen gepland. Je kunt ons horen
tijdens het koningsdagontbijt op de Brink op 27 april. Op zaterdag 21 mei geven wij ons
voorjaarsconcert, met een gevarieerd programma waar we druk voor aan het repeteren zijn. En op
8 juni komen wij bij de deuren langs met de heerlijke Knols koeken.
Wij hopen dit jaar op een ‘normaal’ jaar waar wij er weer volle bak tegenaan kunnen en ons
letterlijk kunnen laten horen in en rond het dorp!
Meer informatie:
www.drenthina-annen.nl of via www.facebook.nl/muziekverenigingdrenthina.
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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. Spreek bij geen
gehoor naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je terug.
Naoberhulp Annen is bereikbaar via telefoon 06-26 11 55 29 en via mail
naoberhulpannen@gmail.com, maar je kunt ook een briefje met een hulpvraag in de brievenbus
van Naoberhulp doen. Deze brievenbus vind je in de Coop aan de Zuidlaarderweg 89.

Open dag TC Annen
We mogen weer! De banen worden perfect in orde gemaakt, de nieuwe verlichting is geïnstalleerd,
het goede weer is op komst en de activiteitenkalender van dit jaar is uitstekend gevuld. Kortom,
alle ingrediënten voor een heerlijk tennisseizoen zijn aanwezig.
Daarom willen we graag samen het nieuwe seizoen op een leuke manier inluiden! We nodigen
iedereen van harte uit op zaterdag 2 april voor de open dag en de openingstoss: van jong tot oud
en van de gevorderde tennisser tot iemand die voor het eerst een racket aanraakt.

Lid of geen lid, kom vooral langs om de sfeer op de club te ervaren en een balletje te slaan!
Van 14.00 tot 16.00 uur kun je lekker mee komen tennissen. Daarna is er een gezellige nazit op
het terras.
Er is een trainer aanwezig om samen met de jeugd een clinic te doen. Dus neem vooral een
vriend(in), buurman/buurvrouw of familielid mee voor een leuke middag.
Bijzijn is meemaken!
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Duurzame energie en energiebesparing
Wat zou jou helpen bij verduurzamen en energie besparen?
Even je telefoon opladen, een douche nemen of het licht aandoen. De aardappels opzetten, de
thermostaat wat hoger zetten…
Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stil staat. Alleen als je jouw
energierekening betaalt, dan schrik je soms wel even. We weten ook dat fossiele brandstoffen als
aardgas, olie en kolen ooit opraken.
Als gemeente willen we graag bijdragen aan een duurzame wereld met minder CO2 uitstoot.
Tegelijkertijd is comfortabel wonen en besparen op de energierekening voor onze inwoners ook
erg belangrijk. Om deze doelen te behalen, moeten we allemaal de handen uit de mouwen steken
door energie te besparen en over te stappen op schone energiebronnen. Daarom willen we graag
weten: Wat zou je helpen bij verduurzamen en energie besparen? Wat speelt er bij jou op dit
gebied? Wat vind je belangrijk? Waar zie je kansen en mogelijkheden of misschien vooral
belemmeringen? Oftewel: wat heb je nodig om te verduurzamen en energie te besparen?
Enquête
Samen met de Hanzehogeschool Groningen heeft de gemeente Aa en Hunze een enquête
opgesteld. De uitkomsten hiervan helpen de gemeente bepalen welke acties het beste passen bij
de wensen van de inwoners. Jouw antwoorden zijn dus heel waardevol voor ons! Doe je mee?
Invullen
Deelname aan de enquête is volledig anoniem. Je kunt de enquête online invullen via deze link:
https://energysense.limequery.com/347623?lang=nl. Liever een papieren vragenlijst? Bel dan naar
14 0592. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
Daarnaast gaan studenten de komende twee weken ook de wijken in om inwoners actief te
benaderen. Alvast bedankt voor je hulp!
Wil je alvast aan de slag met energie én geld besparen? Meld je dan aan voor een gratis advies
van een energiecoach. Meer informatie hierover vind je op www.energiecoachaaenhunze.nl.

Feestje in de Sportsbar: Queen must go on!

Kaarten kosten € 19,50 en zijn verkrijgbaar via ticketpoint.nl.
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Brinkmarkten Annen 2022
De nieuwe data voor de Brinkmarkt zijn bekend. Voor actuele informatie over eventuele wijzigingen
en prijzen kun je terecht op http://www.brinkmarkten-annen.nl/.

De aankomende data voor de Brinkmarkten 2022 zijn:
•
•
•
•
•
•
•

24 april
15 mei
19 juni
10 juli
31 juli
14 augustus
4 september.

Handbalvereniging Annen en Badmintonvereniging BCAO organiseren speciale
trainingsavonden Sport- en Spelweek
Handbalvereniging Annen nodigt iedereen die meedoet met handbal in de sport- en spelweek uit
om een avond te komen trainen bij HVA. Deze speciale training wordt georganiseerd op
donderdag 12 mei van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal in Annen.
Badmintonvereniging BCAO organiseert op vrijdagavond 29 april vanaf 19:30u een badminton
speelavond speciaal voor deelnemers aan de sport en spelweek. Ze gaan dan in de sporthal
tevens de nieuwe opzet voor de sport en spelweek uit proberen.

Geen gezamenlijke munten tijdens Sport- en Spelweek
De horeca in Annen heeft veel zin in de Sport & Spel. Jullie ook? Hou er rekening mee dat de
gekochte munten alleen bij het desbetreffende horecabedrijf zijn in te leveren. Dit jaar dus geen
gezamenlijke munten!
Eetcafé De Grutter, d’Anner Oele en de Sportsbar
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JO13 van VV Annen ruimt zwerfvuil op
Op 19 maart hebben de spelers van JO13 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!

Digitaal Café

Het Digitaal Café is weer geopend! Heb je vragen over het gebruik van de laptop, telefoon of
tablet? Onze medewerkers helpen je hier graag bij.
Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de
bibliotheek zoals het downloaden van e-books en het gebruik van de website of de app.
Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur, in de bibliotheek. Het is gratis en je hoeft geen afspraak te
maken.

Computercursus DigiSterker

In april start de cursus Aan de slag met je DigiD. De cursus bestaat uit 4 lessen. Dinsdag 19 en 26
april en 3 en 10 mei. Tijd: 9.30 – 11.30 uur.
Deelname is gratis voor inwoners van gemeente Aa en Hunze.
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Inhoud cursus Werken met de e-overheid
In de cursus Aan de slag met je DigiD leer je digitale (overheids)diensten gebruiken, o.a. van de
gemeente, mijn overheid en de Belastingdienst.
De cursus bestaat uit modules, bijvoorbeeld over:
• een DigiD aanvragen en gebruiken;
• informatie zoeken en vinden op websites van de overheid;
• een toeslag aanvragen;
• een afspraak maken via een website;
• je persoonlijke omgeving gebruiken van overheidsorganisatie, zoals Mijn toeslagen, werk.nl en
MijnOverheid.
Inschrijven
Wil je deelnemen aan de cursus? Schrijf je in met het inschrijfformulier op de website:
https://www.bibliotheekannen.nl/digisterker-cursussen/1/729-werken-met-de-e-overheid-annen19april

BoekStart voorleesuurtje

Ook de BoekStart uurtjes kunnen weer doorgaan.
Datum: woensdag 6 april en woensdag 11 mei.
Tijd: 10.00 – 11.00 uur.
Het BoekStart uurtje is een gezellig uurtje georganiseerd door de bibliotheek waarin 2 tot 4-jarigen
en hun (groot)ouders of oppas elkaar ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen
eenvoudige werkjes samen met de kinderen. Het is gratis, en je hoeft niet vooraf aan te melden.

Streektaolstriedwinnaor 2022 ‘De Smitties’
De Streektaolstried is weer streden. Nao een jaor oetstel gungen vrijdag 25 meert negentien teams
de stried an um de eerste plek.
De kwis, waorbij de vraogen almaol betrekking hebt op het Drèents en Drenthe, is speuld in een
genoeglijke sfeer in het MFC ‘De Spil’ in Gasselternijveen. Streektaolambassadeur
Jan Hartlief en één van de streektaolvrijwilligers, Roelie Meijering, hadden de kwis in mekaor zet
en leidden de aovend. Een good verzörgde catering dreug der an bij dat het een geslaagde
bijeenkomst weur. Dit waardeerden de deelnimmers, want zij waren almaol bliede dat der is weer
wat organiseerd kun worden.
Nao aacht vraogenrondes, die under de bezielende leiding
was van old Huus van de Taol-directeur Jan Germs, was der
een winnaor. Het femilieteam ‘De Smitties’, een echt Aa en
Hunze-team, wun met roem 53,5 punten de eerste pries.
Ambassadeur Jan Hartlief reikte heur de wisselbokaol oet,
die in 2020 ten deel vallen was an het team ‘De Broekstreek’.
De streektaolvrijwilligers van het Huus van de Taol in Aa en
Hunze kunt terug kieken op een zeer geslaagde aovend.
Ideeën en suggesties veur een neie stried bint alweer nuumd.
Reken der alsvast maor op dat in 2023 weer een gedegen
kwis in mekaor zet wordt.
Eerste pries winnaors Streektaolstried 2022 v.l.n.r.:
Peter Smit, Roeli Aling-Smit, Janny Meijeringh-Smit,
Elly Smit, Anja Wiechers-Smit (eigen foto)
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Commissie Dorpsbelangen
Sport en Spelweek Annen
Nog 7 weken en het is zover, de 50ste sport en spelweek Annen. De organisatie is in volle gang.
Ploegleiders, dorpsomloop-bouwers, verenigingen, playbackmoeders, overige vrijwilligers, de
horeca en natuurlijk ook de Commissie Dorpsbelangen zijn vol enthousiasme aan het werk om
deze week weer als vanouds te laten gloren.
In 1971 is de sport en spelweek mede gestart om verenigingen te ondersteunen. Zij konden zich
laten zien om nieuwe leden te trekken. In de loop der jaren is deze week uitgegroeid tot een
unieke week. Het is een sportieve strijd voor de eer van de buurt. Maar bovenal is het inmiddels
een week waar de leefbaarheid en het sociale karakter van Annen bovenaan staat. Wordt er
fanatiek gestreden? Jazeker! Maar de olympische gedachte staat bovenaan. Meedoen is
belangrijker dan winnen. Dus schroom niet om je op te geven voor de verschillende onderdelen.
Het is een prachtige kans om je buurtgenoten beter te leren kennen en wellicht ontdek je een
verborgen talent.
De afgelopen twee jaar hebben we helaas geen sport en spelweek kunnen organiseren. In deze
tijd heeft Annen ook veel nieuwe inwoners gekregen. Veel hebben wellicht geen idee wat deze
week voor moois brengt. Ken je nieuwe inwoners? Vertel hun dan van de sport en spelweek, nodig
ze uit voor het buurtfeest of voor de playback. Het zou jammer zijn als we deze potentiële
deelnemers zouden missen.
Om dit jaar een bruisende start te geven, zal de opening en introductie van alle ploegen en andere
betrokkenen op zondag 22 mei om 15.00 uur op de Brink plaatsvinden. Dit zal meteen de eerste
activiteit worden voor de ploegleiders. Een stormbaan van 71 meter…
Ik denk dat ik namens alle betrokkenen spreek als ik zeg dat we er ongelofelijk veel zin in hebben.
Wij zijn aan het aftellen!
Neem ook eens een kijkje op de website: sportenspelweek.nl

Nomineer jouw Anneroel van het jaar!
De Commissie Dorpsbelangen organiseert ook dit jaar 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 tweede ‘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.
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 15 april 2022 (goede vrijdag).
 De Commissie Dorpsbelangen zal begin mei op een leuke manier bekend
maken wie de winnaar is.
 Je kunt je nominatie sturen naar anneroel@annen-info.nl.
Dus ken je iemand die dit verdiend? Dan horen we graag van je!
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Verkiezing Fotograaf van Annen 2022
Na de vele positieve reacties vorig jaar organiseert de Commissie Dorpsbelangen dit jaar opnieuw
een ‘fotograaf van Annen’. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste (amateur)fotografen in
Annen. Heb jij een leuke of mooie foto gemaakt, of misschien maak je die wel in de komende
maanden, dan zijn wij daar erg nieuwsgierig naar. Dit jaar besteden we extra aandacht aan de
jongeren en ook zoeken we een goede kinderfotograaf in de basisschoolleeftijd.

Waar moet je je aan houden?
• Iedereen mag maximaal 5 foto’s insturen.
• Amateurs en kinderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen.
• De foto moet duidelijk gelinkt zijn aan Annen of een inwoner uit Annen (dus bijvoorbeeld een
foto van een schaapskudde in het Kniphorstbos is niet genoeg, wel als de schaapsherder een
Annenaar is).
• De foto moet scherp zijn en tenminste 3 Mb groot.
• Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl.
• Bij het insturen graag je leeftijd vermelden
De foto’s worden eigendom van de Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden voor
publicatie. Foto’s waarop portretrecht rust, zijn uitgesloten van deelneming. Indien de Commissie
Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op de
inzender (gefotografeerde personen moeten toestemming geven). Over de uitkomst van de
jurykeuze valt niet te twisten.
De foto’s moeten uiterlijk op 15 september binnen zijn bij de Commissie Dorpsbelangen. Na de
sluitingsdatum worden de foto’s door een uitgebreide jury beoordeeld.
Daarna willen we de foto’s, evenals vorig jaar, tentoonstellen zodat volwassenen en kinderen een
keuze kunnen maken voor de publieksprijzen. De winnaars worden in de tentoonstellingsruimte
bekend gemaakt. Dus lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Pak je camera of telefoon en ga
aan de slag!
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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, op de Facebookpagina
van de Commissie Dorpsbelangen én 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!
Volg ons op Instragram
Sinds kort hebben we ook een account op Instagram. Volg je ons al? Je kunt ons hier vinden:
https://www.instagram.com/commissiedorpsbelangenannen. We zijn ook te volgen op Facebook,
via: https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen.
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.
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