
3 vragen aan… Dennis Rona van DPRINTS

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 Jan Loods van woonwinkel Loods66
doorgegeven aan Dennis Rona van DPRINTS.

1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Ik ben Dennis, van DPRINTS (Dennis PRINT Stickers). Ik maak dus stickers in allerlei vormen en
maten, zon en waterbestendig voor binnen en buiten. Tevens maak ik borden, spandoeken,
voertuigbelettering, bedrukte kleding, drukwerk, en vele andere gerelateerde zaken.  Je kunt me
vinden aan de Schipborgerweg 7c, unit 6, en natuurlijk op DPRINTS.NL. Zakelijke en ook zeker
particuliere klanten zijn van harte welkom!

Dennis Rona van DPRINTS

2. Wat is je ambitie in de toekomst?
Meer vreemde, gekke, unieke dingen ontwerpen en maken. Dingetjes die net even anders zijn dan
anders, dat is het leukste wat er is!

3. Aan wie geef je de 3 vragen door en waarom?
Ik geef het nieuwjaarsrolletje door aan de buurman, Bart Schuiling van Autoservice Annen.
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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 9 januari:
Vanochtend proosten we op het ’t nieuwe jaar en spelen we een nieuwjaarsbingo.

❖ Maandag 16 januari:
Inloop huiskamer, de koffie staat klaar!

❖ Maandag 23 januari:
Vanochtend hebben we een lezing ‘Omdenken bij dieren’ van de dierentuin Wildlands in
Emmen. Hoe gaan dieren om met hun leefwereld, hoe maken ze gebruik van het klimaat of
hoe hebben ze zich aangepast aan het klimaat en hun leefomgeving.

❖ Maandag 30 januari:
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

Beweeglessen voor senioren in Annen

Heb je ook het goede voornemen om meer te gaan bewegen? Impuls biedt in Annen speciaal voor
senioren beweeglessen aan: je kunt gratis twee proeflessen volgen.

Bewegen is gezond! En gezellig in groepsverband. De activiteiten die onder ‘Meer Bewegen voor
Ouderen’ (MBvO) vallen, staan voor actief, sportief en gezellig bezig zijn. Ze zijn speciaal gericht
op de ouder wordende mens. Impuls biedt in Annen gymnastiek en sportief wandelen aan. Alle
lessen staan onder leiding van deskundige docenten.

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen                                                                                                                               2

mailto:c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl


We starten in het nieuwe jaar weer op 9 januari. Op maandagmiddag kun je vanaf 12.30 uur een
uur lang mee doen aan de gymnastiekles in de Sporthal. Een ieder kan op zijn/haar eigen niveau
mee doen. Vanaf donderdagmiddag  12 januari kun je in het bos met Anne Schreur meedoen aan
Sportief wandelen. Aanvang is 13.30 uur. De groep verzamelt altijd bij het viaduct aan de
Schipborgerweg.

Interesse? Je kunt vrijblijvend twee proeflessen meedoen. Wel eerst even aanmelden bij Grietje
Paas, coördinator Meer bewegen voor Ouderen bij Impuls, 06-21 50 54 88 /
g.paas@impulsaaenhunze.nl. Kijk ook op www.impulsaaenhunze.nl.

Berichten van Stichting Harleydag Annen

Nieuwjaarsvisite ‘t Holthuys
Op zondag 8 januari wordt een nieuwjaarsvisite in ‘t Holthuys georganiseerd voor alle 65+ers uit
Annen. Aanvang 15.00 uur, de zaal gaat open om 14.30 uur. Gratis entree. Opgave kan tot 5
januari via de mail: info@harleydagannen.nl of telefonisch: 06-39 37 72 95, spreek hierbij duidelijk
je naam en adres in.

Zaterdag 21 januari oud ijzer ophaaldag!
Op zaterdag 21 januari 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.
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17 januari afdelingsavond Vrouwen van Nu

Op dinsdag 17 januari is er weer een afdelingsavond Vrouwen van Nu Annen. Marisca Luning,
fysiotherapeut/eigenaar Fysio Fitness Annen, vertelt iets over het belang van sporten/bewegen
met een chronische ziekte als je ouder wordt. Aanvang om 19.45 uur in Ons Dorpshuis.

Vrijdag 6 januari: 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 ± 17.00 uur
Film 2 vanaf 9 jaar: van 18.30 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!

Word donateur van Stichting Vrienden van Oranje!
Meer informatie: www.koningsdagannen.nl.
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Activiteiten Ons Dorpshuis januari

Vrijdag 6 januari
Klaverjassen.
Aanvang 19.30 uur, de inleg is € 2.50.

Maandag 9 januari
Huiskamer Impuls met Nieuwjaarsbingo.
10.00 uur tot 11.30 uur.

Zaterdag 14 januari
Groninger Studenten Cabaret Festval (GSCF).
Aanvang 20.00 uur.
Toegangsbewijzen zijn te reserveren via www.dorpshuisannen.nl of af te halen op maandag 9
januari tussen 19.00 uur en 19.30 uur.
‘Vrienden’ van het dorpshuis betalen € 2.50, overige belangstellenden € 12.50.

Maandag 16 januari
Huiskamer Impuls
10.00 uur tot 11.30 uur.

Maandag 23 januari
Huiskamer Impuls met de lezing “Omdenken bij dieren” van de dierentuin
Wildlands in Emmen.
10.00 uur tot 11.30 uur.

Maandag 30 januari
Huiskamer Impuls.
10.00 uur tot 11.30 uur.

Noteer alvast in je agenda:

Zaterdag 18 februari
Theaterwerkgroep ‘Waark’ met de voorstelling: ‘Staait ’n bisschop veur Stad’.

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 ebooks, het gebruik van de website en diverse apps.
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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: 088-012 82 95 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: 088-012 82 95 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 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.

3e Streektaolstried wordt gestreden in Grollo

In 2023 wordt op vrijdag 31 maart voor de 3e keer in ‘Het Markehuis’ in Grolloo de Streektaolstried
gehouden. De strijd wordt opnieuw georganiseerd door de streektaolvrijwilligers van het Huus van
de Taol in Aa en Hunze. ‘Spreektaalmeester’ is, net als voorgaande jaren, oud Huus van de
Taol-directeur Jan Germs. Op vrijdag 31 maart om 20.00 uur hopen we er met veel inwoners uit
onze gemeente een mooie avond van te maken. Er kunnen maximaal 30 teams meedoen aan
deze Drentse pubquiz in Grolloo.

Alle groepen die dit jaar hebben meegedaan, ontvangen deze week een mail van de
Streektaolambassadeur Jan Hartlief. Hierin worden ze uitgenodigd om volgend jaar weer mee te
doen. Natuurlijk kunnen(vrienden)groepen, buren, clubs, verenigingen en andere groepjes zich ook
aanmelden. Iedereen kan meedoen!

De eerste dertig aanmeldingen die binnen komen vanaf donderdag 5 januari noteren we als
deelnemer. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Een team bestaat minimaal uit vier en maximaal
uit vijf personen.
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Meer informatie of meedoen?
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij: jghartlief@ziggo.nl (06-46325905) of roelie@pattyjoris.nl
(06-14 96 77 24).  De streektaolstried begint op 31 maart om 20.00 uur in ‘Het Markehuis’, De Pol
4 in Grolloo. Inloop vanaf 19.30 uur.

Wij rekenen erop dat de winnaars van 2022 ‘De Smitties’ weer van de partij zijn. Zij worden van
harte uitgedaagd om de strijd aan te binden met andere teams. De vrijwilligers van het Huus van
de Taol hopen dat er weer een mooie strijd gestreden gaat worden!

Commissie Dorpsbelangen

Vragenlijst over informatievoorziening

Inmiddels hebben 135 Anneroelen de moeite genomen om de vragenlijst over de
informatievoorziening van de Commissie Dorpsbelangen in te vullen! We willen namelijk heel
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!
Dus als je dit nog niet hebt gedaan, wil je dit dan alsnog doen? 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, 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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