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Februari 2022 Jaargang 13 

 

3 vragen aan… Allard en Jacqueline van Slijterij Pinotage 
  
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 Gerbrand en Mariska van De Eexter 
Os doorgegeven aan Allard en Jacqueline van Slijterij Pinotage. 
 
1. Kunnen jullie je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven? 
Wij zijn Allard en Jacqueline Hingstman van Slijterij Pinotage in Annen. Sinds 2010 zijn wij 
eigenaar van de slijterij, die zijn naam dankt aan de pinotage druif. Deze typisch Zuid-Afrikaanse 
druivensoort wordt ook wel de trots van Zuid-Afrika genoemd. De pinotage druif komt voort uit een 
kruising tussen de Pinot Noir en Cinsault (Hermitage). De unieke kenmerken van de druif in 
combinatie met de liefde voor de pinotage wijnstreek heeft ons doen besluiten onze winkel naar de 
vrucht te vernoemen. 
 

 
Allard en Jacqueline Hingstman van Slijterij Pinotage 

 
Nog onder de Mitra-formule startte Allard de winkel aanvankelijk alleen. Het ruime en 
gespecialiseerde winkelaanbod in het dorp was doorslaggevend in onze keuze om een bestaande 
slijterij in Annen over te nemen. Na een aantal jaren besloten we de slijterij samen, maar als 
zelfstandige, voort te zetten. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat wij onze producten zelf 
konden gaan inkopen, om vraaggerichter te kunnen werken.  
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Naast het voeren van onze winkel proberen wij met activiteiten zoals proeverijen, wijn- en 
bierwandeltochten, wijnspijs-diners onze klanten een stukje beleving te bieden. De samenwerking 
met collega ondernemers wordt daarbij voortdurend gezocht. Kwaliteit, kennis en deskundigheid 
vinden wij belangrijk. In het bijhouden en uitbreiden van onze kennis en kunde wordt continue 
geïnvesteerd. Dit, door zelf veel te proeven en door te experimenteren met mooie bier- en wijnspijs 
combinaties maar ook door verschillende wijnhuizen, brouwerijen, distilleerderijen in binnen en 
buitenland te bezoeken.  
 
2. Wat zijn jullie ambities/toekomstdromen?  

Wij hopen ons bedrijf nog vele jaren voort te zetten en mooie activiteiten te kunnen blijven 

ontplooien. Het jaar 2022 stelt ons daarin op de proef, aangezien Jacqueline om 

gezondheidsredenen minder in de winkel aanwezig zal zijn. Desalniettemin zijn wij vol vertrouwen 

en houden wij vast aan onze dromen. Teruggaan naar Zuid Afrika, de oorsprong van de Pinotage 

druif, is er daarvan één.  

3. Aan wie geven jullie de 3 vragen door en waarom? 
Wij geven de 3 vragen door aan Klaske Supèr-Halmingh van SPEMM communicatie. De prachtige 
foto’s die zij maakt tijdens onze proeverijen en activiteiten worden regelmatig gebruikt op onze 
Facebookpagina. Het (online) magazine dat wij uitgaven in het kader van ons tienjarig jubileum in 
2020 werd ook door haar ontworpen en gemaakt.   
 
 

De Anner Bridge Club mag weer beginnen 
 
Na een stop door de maatregelen rond Corona moesten wij het bridgen in december 2021 weer in 
de ban doen. Binnenkort mogen we hopelijk fysiek weer met elkaar bridgen. 
Onze locatie is op dit moment het Brinkhotel in Zuidlaren. 
 

 
 
Elke donderdagavond, en één keer in de 14 dagen op de dinsdagmiddag, spelen wij het mooie 
spel bridge. Onze cursisten die voor de corona al waren begonnen met hun bridgecursus, kunnen 
deze hopelijk deze winter afronden. Wij  hopen dit jaar nog te beginnen met een nieuwe cursus 
voor beginners. Dit gaan wij samen met de Bridge Club Zuidlaren doen. 
 
Heb je  belangstelling om het mooie, gezellige bridgespel te leren? Neem dan contact op met  
onze voorzitter Marianne Steenbergen voor verdere informatie: marianne2811@gmail.com.  
 
Kun je al bridgen en wil je lid worden? Neem ook dan contact op met onze voorzitter. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom! 

mailto:marianne2811@gmail.com
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Stichting Ons Dorpshuis 
 
Ondanks de versoepelingen die door de overheid zijn aangekondigd, kunnen de aangekondigde 
activiteiten, namelijk de kaartavond op vrijdag 4 februari en de pubquiz op zaterdag 26 februari, 
helaas toch niet doorgaan. Tijdens deze bezigheden is de anderhalve meter afstand die we 
verplicht zijn te hanteren niet gegarandeerd. 
 
Wel is de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende zalen voor diverse  doeleinden 
weer ruimschoots aanwezig. Uiteraard gelden ook hiervoor de geldende maatregelen. 
 

 
 
 
 
 

Toen en nu: De Grutter 
 
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: Eetcafé De Grutter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging Annen. 
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TOEN: speciaal over 50 jaar Sport- en Spelweek 
 
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.  

 
In maart zal deze speciale uitgave van TOEN verschijnen. 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 
ledenadminstratie@annentoen.nl of bel met 06-10 41 83 09 (Klaas Behling). 
 
 

 
 
Huiskamer Annen 
 
Nadat we weer een tijdje vanwege de corona-maatregelen de 
huiskamer moesten sluiten, gaan we gelukkig weer open! 
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 in de even weken op 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! 
 
In de maand februari ben je van harte welkom op: 

 maandag 7 februari 

 maandag 21 februari 
 
Er geldt een mondkapjesplicht in het Dorpshuis. Het mondkapje mag af als je plaatsneemt op je 
stoel. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen! 
 
 
 

mailto:ledenadminstratie@annentoen.nl
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Ophalen oud ijzer: elke 3e zaterdag van de maand 
 
Vanaf eind januari 2022 halen we elke derde zaterdag van de maand oud ijzer op. Dit is 
makkelijker te onthouden! Dus de volgende ophaaldag is: zaterdag 19 februari a.s. 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! 
 
 

13 februari: Keerpunt Klassiek 
 
In de reeks Keerpunt Klassiek wordt op zondag 13 februari om 11.00 uur het vijfde concert 
verzorgd door het Hortus duo bij Café ’t Keerpunt. Het Hortus duo bestaat uit Robert Jan van der 
Feen (fluit, altfluit) en Jan Jakob Mooij (hobo, althobo). Zij spelen muziek van o.a. Debussy, 
Telemann, Bach, Andriessen en... Mooij. Bijzondere muziek  die past bij het einde van een 
lockdown periode. 
 
Reserveren via moor@spijkerboor.nl, mondkapje en QR-code meenemen.  
Toegangsprijs €15,- inclusief een kopje koffie of thee.  
(Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.)  
 
Cafe 't Keerpunt, Oostermoer 1, Spijkerboor.   
Zondag 13 februari, aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le deagh dhurachd 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:moor@spijkerboor.nl
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De bouwers van de spellen van de Dorpsomloop 
 
Ondanks dat we afgelopen twee jaar geen Sport- en Spelweek konden organiseren, willen we in 
aanloop naar de 50e Sport- en Spelweek die we in 2022 hopen te organiseren, aandacht besteden 
aan de bouwers van de spellen van de Dorpsomloop van de verschillende ploegen. Wie zitten hier 
nu achter? En hoe komen die spellen tot stand? Deze maand vertelt Ploeg Rood (Rondom de 
Brink) over hun ervaringen! 
 
Ook hier beginnen we met een paar middagen/avonden brainstormen en ideeën verzamelen over 
wat het moet gaan worden. We kunnen uit een spellenboek putten, deze hebben we de afgelopen 
jaren opgebouwd. Ook kijken we naar spellen die we gezien hebben toen er nog padvinders in het 
kniphorstbos Pinksterkamp hadden.  
 
Natuurlijk hebben we wel een aantal voorwaarden voor het spel: met zo weinig mogelijk materiaal 
een leuk spel doen, simpel, leuk om naar te kijken voor het publiek, deelnemers moeten het 
allemaal kunnen doen en tenslotte moeten deelnemers het niet alleen doen, maar ook nadenken 
voordat ze iets doen. 
 

We hebben de keuze uit een vijftal 
locaties, namelijk de Bartelaar, De 
Wolden, de Wilgendijk, de manage 
(bij slecht weer) en de Haven. Deze 
laatste heeft zeker onze voorkeur, 
maar dit is afhankelijk van of het 
begin of eind mei is en natuurlijk van 
het weer. Spellen waarbij deelnemers 
water moeten overbrengen is altijd 
spectaculair en leuk om te zien.  
 
Daarnaast worden er ook de grootste 
verschillen in scores gemaakt. Als het 
spel bedacht is, gaan we het in 
onderdelen oefenen, echter het 
complete spel wordt op de 

donderdagmorgen op locatie opgebouwd en dan eenmaal door de bouwers en helpers (niet de 
ploeg) doorgelopen en tijd en/of score bepaald. 
 
Tenslotte een idee van onze kant: laat de ploegleiding en ploeg de spellen beoordelen (niet het 
eigen spel) en een puntenwaardering geven. Deze kan afgegeven worden op de Brink en 
meegenomen worden in de puntentelling.  
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Gratis online cursussen  
 
Jezelf ontwikkelen kan altijd! Je hebt keuze uit 28 cursussen, allemaal gratis. Als je lid bent van de 
bibliotheek kun je zelfs uit meer dan 160 cursussen kiezen! Kies wat jou aanspreekt en volg 
de online trainingen, thuis en op de tijd die jij wilt. Verbeter je vaardigheden op het gebied van 
timemanagement, communicatie, productiviteit, digitale vaardigheden en talen. Of volg de 
cursus Digitale fotografie, Yoga, Mindfullness, Sporten en bewegen, Gezond eten of de korte 
cursus Geluk.  
Kijk voor meer informatie op www.bibliothekendrenthe.nl/digitaal-leren.   
 
BoekStart voorleesmoment 
De fysieke BoekStart voorleesuurtjes zijn helaas nog niet van start gegaan, maar wij hopen dit 
zeer spoedig weer te kunnen doen. Voor nu zijn de BoekStart-uurtjes nog online. 
 
Nieuwste aanwinsten 
De collectie van de Drentse bibliotheken wordt wekelijks uitgebreid met tientallen nieuwe titels. Om 
op de hoogte te blijven welke materialen de bibliotheek heeft aangeschaft, kun je je abonneren op 
Nieuw in de bibliotheek-aanwinstenmail. Je krijgt dan elke maand een overzicht van de aanwinsten 
in je mailbox. Deze kun je direct reserveren. Abonneer je via www.bibliotheekannen.nl/aanwinsten.  
 
Volg ons op Instagram (@bibliothekenaaenhunze) en Facebook (@bibliotheekaaenhunze) om 
niets te missen! 
 
 
 

 
 
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 je 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. 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. 
 
Noaberhulp Annen is heel dankbaar voor de donatie die we in januari hebben ontvangen. We 
gebruiken de bijdrage om onkosten (onder andere telefoonkosten) te dekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliothekendrenthe.nl/digitaal-leren
http://www.bibliotheekannen.nl/aanwinsten
mailto:naoberhulpannen@gmail.com
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Commissie Dorpsbelangen 

 
 

Maandag 28 februari: 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 28 februari 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 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 jij 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. 
 
 
 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:foto@annen-info.nl
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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.  
 

 
Winnares 2021 Jenny Verwoerd-Boer bij de winnende foto 

 
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!  
 
 

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 30 maart 2022.  
 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! 
 
 

  

mailto:anneroel@annen-info.nl
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Vernieling glijbaan beweegplein 
 
In het weekend van 15 en 16 januari is de kleine glijbaan op het beweegplein vernield. Helaas is 
de dader nog niet achterhaald, waardoor de kosten niet verhaald kunnen worden.  
 
We hopen dat reparatie mogelijk is, maar is dat niet het geval dan zijn vervangingskosten 
ongeveer € 1000,-. Dat is dan een heel grote kostenpost voor de verenigingen en daarmee voor 
het dorp. De glijbaan is inmiddels verwijderd om ongelukken te voorkomen. 
 
 

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 Facebook 
Volg jij ons al op Facebook? Je kunt ons hier vinden: 
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.  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl

