
3 vragen aan… Bart Schuiling van Autoservice Annen

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 Dennis Rona van DPRINTS
doorgegeven aan Bart Schuiling van Autoservice Annen.

1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Autoservice Annen is een universeel autobedrijf dat sinds 2009 bestaat en vanaf het allereerste
moment gevestigd is op het bedrijventerrein aan de Schipborgerweg. In de afgelopen 13 jaar
hebben vele autobezitters uit Annen en de omliggende dorpen ons bedrijf weten te vinden. Je kunt
bij ons terecht voor onderhoud en reparatie en tevens voor de jaarlijks verplichte APK. Ook als je
op zoek bent naar een betaalbare gebruikte auto ben je bij ons op het juiste adres.

Bart Schuiling van Autoservice Annen

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
We streven ernaar om ook de komende jaren veel tevreden klanten te mogen begroeten.
Autoservice Annen streeft ernaar om een klein bedrijf te blijven waar het persoonlijke contact met
de klant centraal staat.
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3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
Ik zou het stokje graag door willen geven aan Jasper Smit van JS service, omdat Jasper een jonge
ondernemer is die het net als ik 13 jaar geleden aan heeft gedurfd met zijn eigen bedrijf te
beginnen.

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 6 februari:
Op deze ochtend gaan we aan de hand van een spel elkaar beter leren kennen.

❖ Maandag 13 februari:
Inloop huiskamer, de koffie staat klaar!

❖ Maandag 20 februari:
Deze ochtend hebben we een presentatie van Attenta en Impuls. Welke organisatie doet
precies wat en waarvoor kunt u bij ze terecht?
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❖ Maandag 27 februari:
Inloop huiskamer, de koffie staat klaar!

Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen!

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:

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

Voedselkastje aan de Middenweg 90

Woonborg stimuleert het gebruik van voedselkastjes. In deze kastjes staan voedingsmiddelen. Het
werkt op dezelfde manier als de minibibliotheek. Pak wat je nodig hebt en geef wat je kunt missen,
maar dan gaat het nu om voedsel. Alles met gesloten beurs en in vol vertrouwen. De voedselkast
zorgt ervoor dat we omkijken naar elkaar en het versterkt de saamhorigheid in de buurt. Impuls is
op zoek gegaan naar een bewoner die zich hiervoor wil inzetten en heeft deze gevonden. Het
kastje, gemaakt door de Woonborg, is bij haar woning aan de Middenweg 90 in Annen geplaatst.

Op dit moment is het kastje mooi gevuld met houdbare producten. Voedsel wat nog houdbaar is,
maar wat je zelf niet gebruikt kun je in het kastje achterlaten. Iemand die het wel kan gebruiken,
kan het er dan uithalen. Dus mocht je in de buurt van de Middenweg komen en heb je zelf niet
altijd de middelen om voedsel of andere levensmiddelen kopen, neem gerust een product mee! En
iedereen die wat over heeft, kan dat in het kastje plaatsen. Zo helpen we elkaar!

Jeannet Darwinkel
Buurtwerker Impuls
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Berichten van Stichting Harleydag Annen

Carnaval in ‘t Holthuys

Op vrijdagmiddag 17 februari is er carnaval in ‘t Holthuys voor alle 65+ers uit Annen m.m.v. C.v.
Meul’ndobbegie uit Gasselte. Aanvang: 15.00  uur, de zaal is open om 14.30 uur. Gratis entree.
Opgave kan tot 14 februari a.s via de mail info@harleydagannen.nl of telefonisch:  06-39 37 72 95
(spreek hierbij duidelijk naam + adres in).

Zaterdag 18 februari oud ijzer ophaaldag!

Op zaterdag 18 februari 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.

Datum Avond4daagse Annen bekend

De datum van de Avond4daagse Annen is weer bekend! Het leukste wandelevenement vindt
namelijk plaats van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 juni. Noteer deze data dus alvast in je
agenda. Meer informatie verschijnt binnenkort op onze website  (www.avondvierdaagse-annen.nl/)
en in het Mededelingenblad.
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Herdenkingsmonument ontworpen en gemaakt door Anneroelen

Zoals in het Mededelingenblad van december is vermeld, heeft de Historische Vereniging Annen
het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten voor de mensen uit
Annen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa en voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen.
Het mooie aan dit initiatief is dat het laat zien waar wij als dorp sterk in zijn. Het monument wordt
namelijk gemaakt door Anneroelen, naar een ontwerp van Albert Rademaker. Hij maakt - samen
met Geert Anninga, Klaas Behling, Geert Dekker en Arjan de Jonge - deel uit van de werkgroep
Herdenkingsmonument van de Historische Vereniging Annen.

Albert Rademaker: “Ik heb me er altijd over verbaasd dat er in Annen -in tegenstelling tot in de ons
omringende dorpen- geen herdenkingsplek is waarop de namen van de slachtoffers uit Annen
worden vermeld. Dat er nu pas een herdenkingsmonument in Annen komt is wellicht een gevolg
van het oorlogsverleden van Annen. Dit is de reden om voor het monument een steen met een
litteken te gebruiken. De steen staat voor de gemeenschap in Annen en deze is getekend.”

Thema
Het landelijke thema op 4 en 5 mei is VIER DE VRIJHEID. “Daarom heb ik gekozen voor een
wimpel; een guirlande”, licht Albert toe. “Een roestvrijstalen wimpel die rondom de steen slingert.
Toen ik de schetsen en de maquette liet zien aan de betrokkenen, zagen ze direct een omarming
van de steen. Daarom kiezen we in Annen voor het thema: OMARM DE VRIJHEID.”

Positief
Het monument is te vergelijken met die in de omliggende dorpen. “Maar het is meer, het staat ook
voor de ontwikkelingen die vandaag de dag spelen, denk bijvoorbeeld aan de  oorlog in Oekraïne
of aan groeperingen die elkaar naar het leven staan in allerlei verschillende situaties. Wij willen
aangeven dat we onze vrijheid moeten koesteren.”

Gezamenlijk
Inmiddels wordt er gewerkt aan de uitvoering van het ontwerp. Albert benadrukt dat hij het niet
alleen doet. “Natuurlijk heb ik het bedacht en geef ik aan wat het idee is, maar alle waardering gaat
naar degenen die het uitvoeren: André Hopman, Bas Erkelens en René Kuipers werken en denken
mee. Uit dun plaatmateriaal hebben we eerst een prototype gemaakt en op basis hiervan hebben
we via René Kuipers roestvrijstalen strips laten maken waarin de tekst OMARM DE VRIJHEID
uitgestanst is. De guirlande is inmiddels in elkaar gelast.”

De steen met de omcirkeling van de guirlande komt op een sokkel van 80x80x80 cm.
“Deze sokkel bestaat uit een in eigen beheer gemaakt metalen frame en wordt door steenhouwerij
Engberts uit Assen bekleed met gezandstraalde platen Belgisch Hardsteen.
Aan de voorzijde komen de namen van de slachtoffers en op de schuine bovenkant van de sokkel
in roestvrij staal de tekst GEDENK DE OFFERS.”
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Charme
“Het monument wordt geplaatst op het brinkje bij de kruising Schoolstraat / Molenakkers,
tegenover de school”, zegt Albert. “Om dit terrein bouwrijp te maken voor het monument worden
ook weer plaatselijke mensen ingeschakeld. Dat vind ik de charme van dit alles: het is een
collectief gebeuren. Je hoeft in Annen maar iets te bedenken en het komt voor elkaar. Dat is
eveneens tekenend en daar staat dit monument ook weer voor!”

Onthulling
Op 13 april is het 78 jaar geleden dat Annen is bevrijd. Op deze dag zal het monument onthuld
worden. Meer hierover volgt binnenkort!

Toen en nu: Bartelaar 1

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: Bartelaar 1 in Annen. Bron: foto’s Historische vereniging Annen.
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Jaarvergadering Vrouwen van Nu Annen

Op dinsdag 21 februari vindt de jaarvergadering van Vrouwen van Nu Annen plaats met
aansluitend Drentse verhalen door Marchie Enting. Locatie: Ons Dorpshuis, aanvang: 19.45 uur.

Koningsdag Annen zoekt vrijwilligers

Lijkt het je leuk om te helpen met het organiseren van de oranjebios en koningsdag in Annen?
Meld je dan aan als bestuurslid voor Stichting Vrienden van Oranje!

We zoeken ook vrijwilligers voor koningsdag zelf. Wil je graag meehelpen met de festiviteiten op
de Brink of ken je iemand die dit zou willen? Laat het ons weten! Dit kan via:
info@koningsdagannen.nl

Meer informatie kun je vinden op de website: www.koningsdagannen.nl of Facebookpagina:
Koningsdag Annen Vrienden van Oranje.

Activiteiten Ons Dorpshuis februari

Vrijdag 3 februari
Klaverjassen, inleg is € 2.50,-.

Zaterdag 18 februari
Theaterwerkgroep ‘Waark’ met de voorstelling: ‘Staait ’n bisschop veur Stad’, een
theatervoorstelling in het Gronings over het beleg van  Groningen door Bommen Berend. Een
luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, spanning en humor. Kaarten zijn, bij voorkeur via de
site, te reserveren op www.dorpshuisannen.nl. Nog één keer zijn deze tevens af te halen in de
Sportsbar op maandagavond 13 februari tussen 19.00 uur en 19.30 uur. Kosten voor de Vrienden
€ 2.50, overige belangstellenden € 12.50.
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Impuls
Elke maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur is er gelegenheid om in het dorpshuis aan te
schuiven voor een bijeenkomst in samenwerking met Impuls (zie eerder in het Mededelingenblad).

Anneroelen T-shirts
Helaas zijn de  Anneroelen T-shirts niet voor de kerstdagen geleverd. Maar nu zijn ze er! Er is een
ophaalavond georganiseerd, maar nog niet alle bestelde en betaalde shirts zijn opgehaald.
Hiervoor kun je contact opnemen met Anneke Greving, Borghoornsweg 14, tel. 0592 27 17 43.

Voor alle overige informatie rondom het programma in het Dorpshuis kun je kijken op
www.dorpshuisannen.nl. Ook voor het reserveren van kaarten gebruiken we in het vervolg alleen
de website.

Rens Penninx wint 3 banden biljart toernooi in Annen

Nadat in 2019 het laatste 3 banden biljart toernooi werd georganiseerd kon dit jaar de 14de editie
van het tweejaarlijkse toernooi weer worden georganiseerd. In d'Anner oele bonden 32 biljarters de
strijd met elkaar aan. Ieder met een eigen gemiddelde met een minimum van 6 caramboles te
maken in 25 beurten. Dat dat niet meevalt zag je wel terug. Sommigen maakten geen enkele
carambole.

Foto met winnaars. Van links naar rechts: Hillechienus Popken, Jan Efdee, Rens Penninx (winnaar) en
Martin Eling.

Op vrijdagavond ging het toernooi van start om op zondagavond de finales te spelen. Gestreden
werd er om de felbegeerde wisselbokalen en uiteraard de eer. Jammer dat de laatste winnaar,
Dennis Drenth, zijn titel niet kon verdedigen wegens fysiek ongemak. Of was het toch de angst?
Een aantal van de kanshebbers verloor al in de eerste ronde. Onderschatting of was het de
spanning?

Na de voorrondes van vrijdag en zaterdag konden de 16 besten zich opmaken en proberen zich te
plaatsen voor de finales van zondag. De zaterdag is voor menigeen het eindstation.
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De DJ (Steenge uit Annen. Ook te boeken voor alle feestjes en partijen) deed zijn uiterste best de
stemming erin te krijgen. Wat ook aardig lukte. De gezelligheid eiste zijn tol.
De partijen van zondag waren van goed niveau. Eén speler stak er met kop en schouders
bovenuit. Rens Penninx (de latere winnaar) had er partijen bij die in de hoogste klasse niet zouden
misstaan. Met partijen van bijna 1 gemiddeld zou hij menig topbiljarter goed partij hebben
gegeven. Hij won dan ook de d'Anner oele wisselbokaal. De tweede plaats werd opgeëist door Jan
Efdee gevolgd door Hillechienus Popken en Martin Eling. De Alldro pechprijs was deze editie voor
Dennis Drenth die dus door fysiek ongemak zijn titel niet kon verdedigen.

Al met al een zeer geslaagd toernooi mede dankzij de fam. Boers en medewerkers en de
sponsoren. En niet te vergeten de spelers en het publiek. Het volgende toernooi staat gepland
voor het derde weekend januari 2024. Dan wordt het overrood toernooi gespeeld.

Het is nog winter, maar ben jij klaar voor Jamento in april?

Het best bezochte optreden van de Zuidlaardermarkt in Feesttent Welte komt naar Annen!
Jamento, de band die nooit verveelt, omdat geen optreden hetzelfde is. Van moderne rock tot de
jaren tachtig, van stijlvol tot een echte showband.

Zet 8 april alvast in je agenda voor een avondvullende act in de Sportsbar Annen. Meer info op
www.sportsbar-annen.nl!

Nieuws van de Anner Bridge Club

De competitie is al weer in volle gang: iedere donderdagavond en 1x per twee weken op de
dinsdagmiddag. Eind december is de beginnerscursus afgerond die de Anner Bridge Club samen
met Bridgeclub Zuidlaren heeft georganiseerd. De vervolgcursus is half januari van start gegaan
met 17 enthousiaste deelnemers die zich met veel plezier storten op allerlei voor hen nieuwe
zaken over het mooie bridgespel.

Belangstelling om bij de leuke Anner Bridge Club te bridgen? Of zin om te leren bridgen?  Kijk dan
eens op onze website: www.annerbc.nl of neem contact op met Hanneke Huizing, via 06-23 05 10
86.
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Nieuwe openingstijden
Vanaf 30 januari zijn de openingstijden:
Maandag 12.30 – 17.00 uur
Woensdag 12.30 – 17.00 uur
Donderdag 12.30 – 17.00 uur

Computercursus Veilig online
Je hoort allerlei verhalen over internetfraude. Maar als je weet waar je op moet letten, ben je
veiliger online. Dat leer je in Klik & Tik - Veilig online. Met de 7 Gouden regels voor veilig
internetten leer je hoe je (on)veilige websites herkent, hoe je sterke wachtwoorden kiest en waar je
op moet letten als je online betaalt. Daarna ga je oefenen om die regels toe te passen in
herkenbare situaties.

De cursus bestaat uit 4 lessen in de bibliotheek, onder begeleiding van twee docenten.
Thuis kun je verder online leren op oefenen.nl. Deze cursus is gratis voor leden en niet-leden van
de bibliotheek. Data: donderdag 16, 23 februari en 2, 9 maart van 9.30 – 11.30 uur. Kijk voor meer
informatie en opgave op de activiteitenagenda van onze website. https://www.bibliotheekannen.nl/

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 te 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.

Commissie Dorpsbelangen

Uitkomst enquête informatievoorziening

De afgelopen maanden hebben we een vragenlijst uitgezet in het dorp (via het Mededelingenblad,
de social media kanalen van de Commissie Dorpsbelangen en het Oeleneis) over de
informatievoorziening van de Commissie Dorpsbelangen. Uiteindelijk hebben in totaal 153 mensen
deze lijst ingevuld, waarvan drie op papier en de rest online. Hieronder vind je de uitkomsten in het
kort op een rijtje:

❖ 57,8% wil naast de online middelen (Mededelingenblad, social media, website) ook graag
op papier geïnformeerd worden.

❖ De meeste mensen zijn tevreden met de informatievoorziening. Een aantal mist nog
middelen. Zo worden onder andere de lichtreclame genoemd waar een aantal
ondernemers gebruik van maken, maar ook een raamvenster in het winkelcentrum waar
wekelijkse activiteiten van alle verenigingen, het dorpshuis, de bibliotheek, etc. op kunnen
worden vermeld. Maar ook een app van het dorp Annen, reclameborden langs de weg en een
rubriek in de Schakel worden genoemd als mogelijk aanvullende middelen.
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❖ Over de inhoud is men over het algemeen tevreden. Er komen nog een paar suggesties binnen:
meer informatie over sportverenigingen en er wordt nog gezegd dat het misschien goed is om
alle informatie die nu gedeeld wordt via diverse website, zoals Koningsdag, de Avondvierdaagse
etc. op één plek te zetten. Dit is nu te veel verspreid over verschillende sites en social
mediakanalen.

Iedereen ontzettend bedankt voor het meedenken en het invullen van de vragenlijst! We gaan alle
ideeën en suggesties op een rijtje zetten en gaan hier uiteraard ook mee aan de slag! Mocht je naar
aanleiding hiervan nog ideeën of vragen hebben, dan kun je altijd terecht op het mailadres:
info@annen-info.nl.

Wie wordt Anneroel van het jaar 2022?

De Commissie Dorpsbelangen Annen organiseert net als
voorgaande twee jaren de verkiezing ‘Anneroel van het jaar’.
De commissie wil daarmee extra aandacht besteden aan
mensen die iets bijzonders voor het dorp Annen of een
dorpsgenoot hebben betekend in het afgelopen jaar. Dit kan
iets persoonlijks zijn: voor een vereniging, een goed doel of
omdat iemand zich speciaal ingezet heeft voor bijvoorbeeld
een gezin, een noaberhulp of vrijwilliger.

Iedereen kan één persoon nomineren met een uitgebreide
beschrijving waarom deze persoon in het zonnetje gezet moet
worden. De commissie wil ook weten wie de aanvrager is en
wat zijn of haar relatie is met de persoon die genomineerd
wordt. Aanmelden kan tot en met 16 april. De Commissie
Dorpsbelangen zal tijdens de opening van de sport- en
spelweek op een leuke manier bekend maken wie de winnaar
is.

De nominatie kan per mail worden gestuurd naar
anneroel@annen-info.nl.

Anneroel van 2022: Betsy Wijnholds

Onderhoud Beweegplein

Jullie missen wellicht al een poosje de nestschommel op het beweegplein. We hebben een bedrijf
gevraagd de kapotte lagers van de nestschommel te vervangen, maar helaas is dit nog niet
gebeurd.
De werkgroep hoopt dat de nestschommel er snel weer hangt.

Onderhoud
Het beweegplein is voor en van het dorp. Ook het onderhoud is voor rekening van het dorp. De
gemeente heeft veel geïnvesteerd in het beweegplein, maar levert geen bijdrage aan het
onderhoud. Dit moeten wij als bewoners zelf doen. Daarom zoekt de werkgroep naar middelen om
het onderhoud te bekostigen. Een aantal verenigingen/stichtingen en bewoners leveren al een
bijdrage. We zijn er nog niet en daarom vragen we je hulp door donateur te worden.

Je bepaalt zelf het bedrag dat je jaarlijks of eenmalig wilt bijdragen. Stuur een mailtje naar
beweegplein@annen-info.nl of bel één van de leden van de werkgroep. De werkgroep is blij met
elke bijdrage die je wilt doen
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De werkgroep bestaat uit Klaas Behling 06-10 41 83 09, Wim Boschma en Hans Brandts Buys
06-15 26 12 99.

Plattegrond van het beweegplein

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, Instagram 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! Het kan ook zijn dat je iets ziet wat niet klopt, geef dit dan ook even door via
info@annen-info.nl.

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.
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