
3 vragen aan… Jan Loods van woonwinkel Loods66

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 René Tent van de dierenafdeling in
Tuinwinkel Klinkers doorgegeven aan Jan Loods van woonwinkel Loods66.

1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Loods66 Vintage woonwinkel & Recordstore is dé plek voor Design, Vintage, Midcentury, Retro,
Industrieel, 2e hands items en woonaccessoires. We bieden een ruim aanbod in onze Vintage
woonwinkel, voor een stijlvol interieur. Denk hierbij aan passende woonaccessoires, custom made
meubels en meubels op maat uit onze eigen meubelmakerij. We hebben ook een recordstore
inside, met een zeer ruime keuze in vinyl lp's en singles. We beschikken over een ruime showroom
en tuin van 850m2.

2. Wat is je ambitie in de toekomst?
Mijn ambitie is om door te blijven gaan met deze groene woonwinkel. En nog meer unieke meubels
en eigen ontwerpen te maken. Dit is mijn passie en ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.
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3. Aan wie geef je de 3 vragen door en waarom?
Die passie herken ik ook bij Dennis Rona van Dprints. Daarom geef ik de 3 vragen graag door aan
hem.

Huiskamer Annen

Iedere maandag is er een bijeenkomst van de huiskamer in Ons
Dorpshuis in Annen. Deze huiskamer is een gezellige ontmoetingsplek
voor iedereen. Eerder was dit één keer per twee weken, maar vanuit de
bezoekers van de Huiskamer kwam de wens naar voren om vaker bijeen
te komen. Vandaar dat vanaf november iedereen wekelijks van harte
welkom is in de Huiskamer. 

Je kunt in het dorpshuis maandagochtend 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 5 december:

Inloop huiskamer, de koffie staat voor je klaar!
❖ Maandag 12 december:

Vanochtend maken we een kerststuk. Wil je zelf een bakje en versiersels meenemen?
Mocht je ook mooie takken hebben, is dat uiteraard ook welkom!

❖ Maandag 19 december:
Inloop huiskamer, de koffie staat voor je klaar!

Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen! Wij starten in het nieuwe jaar weer
op maandag 9 januari. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond 2023!

Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls
Je kunt met vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen
terecht bij:
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Carin de Jonge; consulent mantelzorg
c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
06-11 51 70 36

Jeannet Darwinkel: buurtwerker
j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
06-40 00 14 62

Berichten van Stichting Harleydag Annen

Kersthuisje
Binnenkort krijgen de leden van de postcodeloterij een kersthuisje. Mocht je deze zelf niet willen
houden, zou je hem dan aan woonzorgcentrum het Holthuys in Annen willen schenken? Je kunt
het huisje afleveren in de hal (op het riggeltje boven de lange bank). Alvast hartelijk dank!

Fotoshoot
Op zaterdag 10 december organiseert Jaap Menses een fotoshoot van 14.00 - 17.00 uur in het
Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. Opgave kan tot donderdag 8 december via de mail:
info@harleydagannen.nl of tel. 06-39 37 72 95. De fotoshoot en de foto’s zijn gratis!

Kerstverrassing
Dit jaar geeft de St. Harleydag Annen ook weer een kerst verrassing weg. Opgave kan tussen 10
en 15 december via info@harleydagannen.nl of 06-39 37 72 95 (spreek duidelijk naam + adres in).
Vrijdag 16 december tussen 14.00 - 17.00 uur staan we met een stalletje met warme
chocolademelk en gaan we de verrassingen uitdelen bij Tuinwinkel Klinkers, Smalwolde 1 Annen
(achter de Coop). Zonder waardebon wordt er geen verrassing uitgedeeld!

Zaterdag 17 december oud ijzer ophaaldag!
Op zaterdag 17 december 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.
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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.

Nieuwjaarsvisite
Zondagmiddag 8 januari 2023: Nieuwjaarsvisite in ‘t Holthuys. Verdere informatie volgt in het
volgende Mededelingenblad.

Vrijdag 6 december: Oranjebios

Na het succes van voorgaande jaren organiseert stichting Vrienden van Oranje in samenwerking
met obs de Eshoek: de Oranjebios. Tijdens de kerstvakantie worden op school, op een groot
scherm 2 films getoond.

Wanneer: vrijdag 6 januari 2023
Waar: in de kuil van OBS de Eshoek
Tijdstip: deur open om 15.15 uur

Film 1 voor alle leeftijden: van 15.30 uur tot ± 17.30 uur
Film 2 vanaf 9 jaar: van 19.00 tot ± 21.00 uur

Voor wie: Alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 8
Kosten: €1,00 entree per kind of gratis voor donateurs!
Versnapering: in de pauze krijgen de kinderen drinken en lekkers
Welke films: de films die de meeste stemmen krijgen in de voorselectie!

Neem van 1 t/m 10 december deel aan de poll op de website www.koningsdagannen.nl om te
stemmen op je favoriete films!

Word donateur van Stichting Vrienden van Oranje! Meer informatie:

website: www.koningsdagannen.nl.
Facebook: ‘Koningsdag Annen vrienden van oranje’
Instagram:‘Koningsdag_annen’.
Email: info@koningsdagannen.nl

Anner Bridge Club

De competitie is alweer in volle gang op de dinsdagmiddag en de donderdagavonden. Het is
gezellig en er wordt hard nagedacht welke bieding er gedaan zal worden en welke kaart het beste
is om bij te leggen. Als afsluiting van dit jaar is er voor onze leden de Kerstdrive, we hopen op een
grote opkomst. Ook zijn we aanwezig op de Kerstfair in het dorpshuis op  17 december. Kom
gerust langs en vraag ons informatie over het mooie bridgespel. We laten ter plekke zien hoe je
bridge speelt.
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Er zijn zeer ervaren leden aanwezig, maar ook leden die het spel net geleerd hebben en kunnen
vertellen hoe leuk het spel is. De beginnerscursus is bijna afgerond. Half december sluiten we
deze af. Samen met Bridgeclub Zuidlaren start op woensdagavond 18 januari een vervolgcursus
van 12 lessen.

Belangstelling of meer informatie?
Neem contact op met Hanneke Huizing, via 06-23 05 10 86 of via mail secretaris@annerbc.nl. Kijk
ook eens op onze website: www.annerbc.nl.

Activiteiten in Ons Dorpshuis december

Vrijdag 2 december
Klaverjassen. Aanvang: 19.30 uur
Inleg: € 2.50

Maandag 5 december
Huiskamer-IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur

Maandag 12 december
Huiskamer-IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur

Zaterdag 17 december
Kerstmarkt in het dorpshuis, waar het warm, droog,  gezellig en sfeervol is!
16.00 uur tot 20.00 uur.
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Drenthina. Behalve kerstartikelen en lekkernijen
kunnen er T-shirts besteld worden, die elke echte Anneroel wil dragen. Kom kijken, passen en
bestellen bij de  kraam van Ons Dorpshuis. De uitlevering vindt plaats vóór de Kerstdagen. De
unieke T-shirts kosten € 15,-, betaling dient plaats te vinden in de kraam.

Liefhebbers voor een verkooptafel kunnen contact opnemen met Anneke Greving, tel. 0592-27 17
43.

Graag tot ziens op de kerstmarkt!
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Om alvast te noteren in de agenda:

Zaterdag 14 januari 2023
Groninger Studenten Cabaret Festival
Reserveren is mogelijk m.i.v. 6 december.
Raadpleeg hiervoor de website en Facebook.

Zaterdag 18 februari 2023
Theaterwerkgroep ‘Waark’ met de voorstelling
‘Staait ’n Bisshop veur de deur’.

Nieuw telefoonnummer voor Naoberhulp Annen

Naoberhulp Annen heeft een nieuw telefoonnummer. Als je een hulpvraag hebt, ben je van harte
welkom om te bellen naar ons nieuwe telefoonnummer 06 45 83 19 76. Spreek bij geen gehoor
naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je terug. Ook is het mogelijk
om een mailbericht te sturen naar naoberhulpannen@gmail.com

Naoberhulp Annen
Dichtbij, laagdrempelig, praktisch, betrokken. Voor incidentele klussen en ondersteuning voor
bewoners en door bewoners.

Waarom Naoberhulp?
Naoberhulp in Annen is een initiatief van inwoners die graag iets voor een ander willen betekenen.
In Annen is nog sprake van naoberhulp, het omzien naar elkaar en kijken of je de buren een
helpende hand kunt bieden. Maar zo af en toe is er toch wat extra ondersteuning nodig.

Voor wie is Naoberhulp Annen bedoeld?
Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar waardoor je extra steun kunt gebruiken. Je wilt niet te
vaak op dezelfde buren hoeven terug te vallen, hebt (nog) niet veel contact in de buurt of wilt iets
binnen korte tijd geregeld hebben en kunt dat niet zelf realiseren. Naoberhulp Annen biedt een
helpende hand.

Evenementen IJsvereniging Nooitgedacht Annen

In december organiseert IJsvereniging Nooitgedacht Annen de volgende evenementen:

Maandag 12 december, 20.00 uur
Jaarvergadering in de kantine van de IJsvereniging

Vrijdag 30 december, 19.30 uur
Kaart en sjoelavond bij De Anner Oele.
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Oud en Nieuw feest in Annen.

De stichting Oud en Nieuw Annen is al druk bezig de puntjes op de ‘i’ te zetten om er weer een
gezellig feest van te maken tijdens oud en nieuw. De locatie is net als voorgaande keren weer op
het grasveld naast AVIA Stadman.

Zoals jullie van ons gewend zijn, zorgen wij weer voor een gezellig feest. Het programma zal
beginnen met een spetterende live band, later zal dit overgenomen worden door een DJ. Om
23:59:50 uur beginnen we met aftellen wat gevolgd wordt door de gebruikelijke nieuwjaarswensen.
Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van onze eigen consumptiemunten. Er is een pinapparaat
aanwezig.

We gaan er weer een gezellig feest van maken en hopen op een grote opkomst van jong tot oud.

Graag zien we jullie allemaal op zaterdag 31 december! Houd onze socials in de gaten voor
verdere details.

Keerpunt Klassiek

Op zondag 11 december organiseert Café 't Keerpunt in Spijkerboor weer een concert. Het concert
begint om 11.00 uur (zaal open 10.30 uur), toegang kost 12,50 euro. Het concert wordt mede
mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Romana en Severiano

‘Historische dansen’ is het motto van het concert door vijf musici:Romana Porumb (viool,
fiddle en nyckelharpa), Severiano Paoli (violone), Ingelise van den Berg (viool), Flore van den Berg
(viool) en Marinus van den Berg (piano). Op authentieke instrumenten brengen ze de pavane,
sicilliene, estampie, ciaccone, bourrée, minuet en andere dansen tot leven, waarbij je nauwelijks
kunt blijven zitten (en dat hoeft ook niet).
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Na de pauze kunnen we luisteren naar een potpourri van dansen in het klassieke vioolrepertoire,
gespeeld door het jonge veelbelovende duo Ingelise en Flore. Reserveren is gewenst, dit kan via
moor@spijkerboor.nl.

Oproep toekomst Etstoel

Afgelopen Etstoel was weer een doorslaand succes. De bezoekers hebben een prachtige dag
gehad, net als de vrijwilligers. We hebben met z’n allen weer een mooi bedrag opgehaald voor het
behoud van de Magnuskerk. Toch overheerst in het bestuur van de Etstoel niet de blijdschap, maar
de zorg. De voorbereiding van de laatste Etstoel heeft heel veel gevraagd van bijna alle
bestuursleden. Te veel. Door onderbezetting in het bestuur en door onderbezetting in een aantal
cruciale groepen is de voorbereiding in de het voorjaar en de zomer, en dan met name in de
laatste 4 weken voor de Etstoel, veel te veel op de schouders van enkelingen gekomen.

En er zijn meer zorgen. Een aantal hardwerkende vrijwilligers in cruciale groepen heeft
aangegeven te gaan stoppen. Ook blijkt het steeds moeilijker artiesten te vinden voor de markt, die
passen in de sfeer van de Etstoel en ook nog betaalbaar zijn. Hoezeer de Etstoel hen ook lief is,
het bestuur heeft aangegeven op deze manier geen volgende Etstoel meer te kunnen/willen
organiseren. Een aantal bestuurders heeft aangegeven sowieso te willen stoppen.

We hebben nagedacht over oplossingen. Met alleen een beetje extra hulp, een welwillende
toezegging, en hier en daar een helpende hand, redden we het niet.
Er moet iets radicaals in de organisatie óf in de opzet van de Etstoel gebeuren om het evenement
ook in de toekomst nog te kunnen organiseren. Ook stoppen met de Etstoel is een optie.

Wij willen alle bewoners van Anloo en van de dorpen eromheen uitnodigen om mee te denken
over hoe de Etstoel behouden kan blijven. Mee te denken, maar vooral om mee te doen, want
zonder een aantal nieuwe vrijwilligers die bereid zijn substantieel tijd te steken in de voorbereiding
zal het niet mogelijk zijn een nieuwe Etstoel te organiseren.

Op deze website geven we aan wat er nodig is voor een succesvolle doorstart en wat jij kunt doen
als je ideeën hebt of mee wilt helpen: https://www.anloo-info.nl/toekomst-etstoel-anloo/

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Etstoel,
Henk Doeven, voorzitter
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Uitnodiging Toneelvereniging Ons Genoegen

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december houdt Toneelvereniging Ons Genoegen uit Zuidlaren haar
jaarlijkse uitvoeringen in ‘t Hof van Zuidlaren (Sprookjeshof) in Zuidlaren. Aanvang beide avonden
20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Ze spelen drie keer een één-akter: ‘Is dat toneel of is dat toneel’ door Joh. E.G. Ruiter, ‘De
Hoxefiebel’ door H. Gnant en ‘Laat Bob maar schuiven’ door H. van Wijngaarden.
Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Je moet je hiervoor aanmelden via:
https://www.togz.nl/uitvoeringen/.

Herdenkingsmonument

Het dorp Annen kent een gecompliceerd oorlogsverleden. In de speciale uitgave van Toen (maart
2021) met het thema ’75 jaar Vrijheid Aa en Hunze’ is hierover al geschreven. Met de komst van
de bezetter koos een deel van de inwoners er voor om aan de kant van de Duitsers te gaan staan.
Mogelijk is dit de oorzaak dat er in Annen geen monument of gedenkteken voor oorlogsslachtoffers
is opgericht. Meer dan 75 jaar na de beëindiging van de tweede wereldoorlog heeft de historische
vereniging Annen het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten.
Hierop zullen inwoners van Annen die door oorlogshandelingen zijn omgekomen, worden vermeld.
Daarnaast moet dit gedenkteken er ook toe bijdragen om in breder verband stil te staan bij het
punt hoe belangrijk ‘vrijheid’ is voor onze manier van leven.

Juist ook in de huidige situatie waarbij we binnen Europa een verwoestende oorlog meemaken,
waarbij het begrip ‘vrijheid’ aan alle kanten geweld wordt aangedaan. Het heeft wat langer geduurd
dan in de meeste plaatsen, maar gelukkig is nu ook de tijd gekomen om in Annen een
herdenkingsmonument op te richten. Het monument zal later onthuld worden. Zodra hierover meer
bekend is, zullen we dit communiceren.

Vrouwen van Nu Annen

Op dinsdag 20 december organiseert Vrouwen van Nu een kerstavond voor de leden. Daarnaast
zullen de Vrouwen van Nu kniepertjes verkopen op de kerstmarkt in Annen op 17 december in het
Dorpshuis.
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Verkoop afgeschreven boeken
Je kunt weer tweede kans boeken kopen! Zes voor vijf euro of één euro per stuk. Ook liggen er
tijdschriften en DVD’s.

Digitaal Café
Heb je vragen over het gebruik van de laptop, telefoon of tablet? Onze medewerkers helpen je hier
graag bij. Daarnaast kun je vragen stellen over de digitale dienstverlening van de bibliotheek, zoals
het downloaden van e-books, het gebruik van de website en diverse apps.
Tijd: elke maandag van 14.00 – 16.00 uur. Je hoeft geen afspraak te maken.

Computercursus Klik & Tik
Wil je graag leren werken op de computer? Dan kan in de bibliotheek! Je volgt de cursus in een
kleine groep. Je kunt ook thuis zelf verder oefenen. De cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur. Bij
genoeg aanmeldingen start er een nieuwe cursus in het nieuwe jaar. Meer informatie en opgave:
088-0128295 of in de bibliotheek.

Computercursus Aan de Slag met je DigiD
Heb je al wat ervaring met de computer en wil je nog meer leren over het werken met de sites van
de overheid? De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur. Bij genoeg aanmeldingen start er een
nieuwe cursus in het nieuwe jaar.
Meer informatie en opgave: 088-0128295 of in de bibliotheek

Waarom Klik & Tik?
Of je het nu leuk vindt of niet: het internet wordt steeds belangrijker. Wil je iets kopen, informatie
krijgen, een vakantie boeken, je bankzaken regelen; het gaat allemaal en steeds vaker via het
internet.
Maar niet iedereen is al even handig met de computer en het internet. Zou jij er wel wat
behendiger in willen worden? Dan is de cursus Klik & Tik iets voor jou. Met de cursus Klik & Tik
leer je werken met computers en internet. Je volgt de cursus onder begeleiding in de bibliotheek
en zelf vanuit huis.

Waarom Digisterker?
Aan de slag met je DigiD
Contact en zakendoen met de overheid gaat steeds vaker via internet. Bijvoorbeeld het aanvragen
van een uitkering of het verlengen van je rijbewijs. Best lastig als je nog niet zo handig bent met
internet. Met de cursus Digisterker leer je zelfstandig gebruikmaken van de online service van de
gemeente Aa en Hunze, het UWV en de Belastingdienst.

De bibliotheek wenst iedereen alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!

Beweegplein

Begin oktober is door een enthousiaste groep vrijwilligers onderhoud gedaan aan het beweegplein
en het beachvolleybalveld. De werkgroep bedankt van harte deze vrijwilligers. Het beweegplein is
gemaakt door het dorp, voor het dorp en is ook van het dorp.
Een aantal verenigingen en organisaties nemen op dit moment de basiskosten voor hun rekening.
Ook heeft een aantal donateurs zich gemeld na onze oproep in dit blad van 1 oktober, waarvoor
nogmaals onze hartelijke dank!
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Maar om het onderhoud te kunnen blijven bekostigen, zoeken we meer dorpsgenoten die willen
meehelpen dit prachtige beweegplein te ondersteunen. Dit kan door donateur te worden van het
beweegplein.

Per e-mail kun je je opgeven bij beweegplein@annen-info.nl en geef het bedrag aan waarmee je
eenmalig of jaarlijks wil steunen. Wil je eerst meer informatie, bel dan naar Hans Brandts Buys 06
15 26 12 99.

Werkgroep beweegplein
Klaas Behling
Wim Boschma
Hans Brandts Buys

Commissie Dorpsbelangen

Vragenlijst over informatievoorziening

De Commissie Dorpsbelangen wil graag weten hoe je graag geïnformeerd wordt over activiteiten
die plaatsvinden in Annen. Daarom willen we je vragen of je hierover een vragenlijstje in wilt vullen.
Dit kost je nog geen vijf minuten! Alvast bedankt voor je medewerking.

Je vindt de vragenlijst hier: https://forms.gle/AMgLfySZsoRPRXAz5.
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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 Instagram

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.
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