Jaargang 13

Maart 2022

3 vragen aan… Klaske Supèr-Halmingh van SPEMM communicatie
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 Allard en Jacqueline van Slijterij Pinotage
doorgegeven aan Klaske Supèr-Halmingh van SPEMM communicatie.
1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen?
SPEMM Communicatie is een gedreven adviseur en een creatief denker die zich druk maakt om
jouw merk, verhaal en identiteit. Een onafhankelijke, zelfstandig ondernemer wiens talent in alle
branches, voor een korte of langere periode, kan worden ingezet. Strategie, ontwerp, campagnes
en content marketing: SPEMM ondersteunt bedrijven en organisaties (op afstand of op locatie) met
een breed pakket aan online en offline communicatiediensten. Nieuwsgierig? Kijk op
www.spemmcommunicatie.nl.

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Dát doen, waarop ik met trots kan terugkijken. En dat kan alles zijn. Plezier hebben, uitgedaagd
worden, blijven ontwikkelen en het verschil maken voor mijn opdrachtgevers.

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
De volgende in de rij van bevraagden is Martin Menninga van Schildersbedrijf Menninga. Vakman
en een vriend met de meest aanstekelijke lach die ik ken. Succes, Martin!

Bridge, het overdenken waard…
De AnnerBridgeClub is een kleine, gezellige en actieve bridgeclub met leden uit Annen en
omgeving die opgericht is in 1979. We spelen in clubverband op de donderdagavonden en 1x per
14 dagen op de dinsdagmiddag.

Meest gespeelde teamsport
Je denkt misschien: bridgen is moeilijk, voor slimme mensen, niets voor mij, dat lukt me nooit. Het
tegendeel is waar. De praktijk wijst uit dat bridgen in 12 lessen is te leren en dat men dan prima in
staat is om het spelletje te spelen. Net als bij andere sporten geldt ook hier: oefening baart kunst
en een nieuwe sport leer je niet in 1 keer! Wist je dat bridgen in Nederland na voetbal, hockey en
volleybal behoort tot de meest gespeelde teamsporten?
Bridgen stelt je denkvermogen op de proef en stimuleert je concentratie, het houdt je dus mentaal
scherp. Het is een sport die je tot op zeer hoge leeftijd kunt doen. Ons oudste lid speelde tot haar
95 prima mee! Bridge zorgt voor sociaal contact en gezelligheid en levert dus ook een bijdrage in
de strijd tegen eenzaamheid. Bridge speel je op een club, thuis met anderen of op vakantie. Maar
vooral in de coronatijd wordt er ook veel op de computer gespeeld.
e

Beginners- en vervolgcursussen
Elk jaar organiseren we een beginnerscursus van 12 lessen. In september starten we samen met
de Bridgeclub Zuidlaren met deze cursus. Al vanaf de eerste les zit je met de kaarten in de hand
en leer je zo spelenderwijs het mooie spel bridge. De laatste cursus startte 2 jaar geleden.
Coronamaatregelen zorgden ervoor dat deze cursus meerdere malen stopgezet moest worden.
Onze cursisten zijn doorzetters en volhouders en hebben eind februari de cursus afgerond om
verder te gaan met de vervolgcursus van 10 lessen. Die start op de woensdagavond begin maart.
Vragen of meer informatie?
Ben je beginnend bridger en wil je je zich verdiepen in het spel of heb je ooit in het verleden
gebridged en wil je je kennis hierover opfrissen? Dan ben je van harte welkom bij deze
vervolgcursus. Informatie en opgave kan bij onze voorzitter Marianne Steenbergen, via
marianne@2811@gmail.com of 06-29 09 94 81. Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.annerbc.nl en word lid van onze club!
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Activiteiten in ‘Ons Dorpshuis’
Vrijdag 4 maart
Klaverjassen
Inschrijven mogelijk vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Inleg: € 2,50
Maandag 7 maart
Huiskamer Impuls
‘Voel je goed’, over gezond leven in Aa en Hunze.
10.00 uur tot 11.30 uur.
Maandag 21 maart
Gezellige ochtend met een leuke quiz.
10.00 tot 11.30 uur.
Het concert van d’ Anner Zangoelen, dat stond gepland op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart,
wordt verschoven naar vrijdag 23 en zaterdag 24 september.
De veelbelovende Pubquiz, die stond gepland op zaterdag 26 februari, wordt om organisatorische
redenen verschoven naar de maand september. Exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt.
En noteer dit alvast in je agenda:
Maandag 4 april
Jaarvergadering in ‘Ons Dorpshuis’.
Terugblik op twee sombere (corona)-seizoenen en een vooruitblik op een actief seizoen met
diverse bruisende activiteiten.
Zaterdag 9 april
Optreden van de Pauwergirls
Een spetterende show met muziek, zang en theater.
Informatie over het bestellen van kaarten wordt vermeld in de nieuwsbrief van ‘Ons Dorpshuis’.
Hou het in de gaten; er komt een zeer speciale actie!

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.
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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!
In de maand maart ben je van harte welkom op:
 Maandag 7 maart: deze ochtend staat in het teken van het project ‘Voel je goed!’, over gezond
leven in Aa en Hunze.
 Maandag 21 maart: voor deze ochtend staat er een leuke quiz op het programma.
Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen!

Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls
Heb je vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen?
Dan kun je terecht bij:
Carin de Jonge, consulent mantelzorg via c.dejonge@impulsaaenhunze.nl of 06-11 51 70 36. Of
bij Jeannet Darwinkel, buurtwerker, via j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl of 06-40 00 14 62.

Meer Bewegen voor Ouderen in Annen: gratis twee proeflessen meedoen
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.

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. Op donderdagmiddag 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.
Geïnteresseerd? 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 of via
g.paas@impulsaaenhunze.nl. Kijk ook op www.impulsaaenhunze.nl.
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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: manufacturen, petten en meer op de Brink.

Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging Annen.

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.
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(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 Klaas Behling, via 0610 41 83 09.

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



Dinsdag 15 maart: Jaarvergadering
Dinsdag 19 april: Karl May en Geeske Miedema met de theatervoorstelling 'Ik en mien breur'.

Beide avonden vinden plaats in Ons Dorpshuis, aanvang 19.45 uur.

Nieuwe datum toneelvereniging Advendo
Nadat we in november 2021 onze toneeluitvoering wegens corona moesten annuleren, is deze
verplaatst naar 1 en 2 april 2022. De onlangs aangekondigde versoepelingen van de
coronamaatregelen kwamen voor ons te laat om in april voor publiek te kunnen spelen. Daarom
hebben we besloten om onze uitvoering op 28 en 29 oktober 2022 te houden.
Dit is een maand eerder dan onze gebruikelijke uitvoeringen. Dit om eventuele nieuwe problemen
in het najaar door Corona hopelijk voor te zijn. Wij zouden het heel fijn vinden als je onze
vereniging wilt steunen. Dit kan door donateur te worden voor € 5,00 per persoon per jaar. Je hebt
dan gratis toegang tot onze uitvoering. Dit kan door een mail te sturen naar
toneelverenigingadvendo@gmail.com of bellen met Willy Dekker (0592) 27 21 35. We hopen je op
één van deze avonden te mogen begroeten!
Voor meer informatie kijk op: www.toneelverenigingadvendo.nl
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Ophalen oud ijzer: elke 3e zaterdag van de maand
Sinds eind januari halen we elke derde zaterdag van de maand oud ijzer op. Dit is makkelijker te
onthouden! Dus de volgende ophaaldag is: zaterdag 19 maart 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!

STREEKTAOLSTRIED holden op 25 meert 2022: der is nog plek!
De kogel is deur de kerk. De streektaolvrijwilligers van het Huus van de Taol in Aa en Hunze hebt
besloten de Streektaolstried in de Meertmaond-Streektaolmaond deur te laoten gaon.
De stried wordt streden op vrijdag 25 meert ankommend um 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in MFC
De Spil in Gasselternijveen. Dizze Drèentse pubquiz stelt vraogen over de streektaol, maor u.a. ok
over de gemeente, geschiedenis, cultuur, meziek en actuele zaoken.
Verenigings, clubs en (vrienden)groepies oet de hele gemeente Aa en Hunze kunt hieran
metdoon. Veur dizze Streektaolstried is nog plek. Groepies bestaonde oet 4-5 personen kunt zuch
opgeven tot zaoterdag 5 meert. Wi’j metdoon? Meld je dan an bij: jghartlief@ziggo.nl of 06-46 32
59 05 of roelie@pattyjoris.nl of 06-14 96 77 24.
Waacht niet te lang meer, maor meld je an.
Meer infermaotie bij de Streektaolambassadeur Jan Hartlief, via 06-46 32 59 05.
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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.

BoekStart voorleesuurtje
Ook de BoekStart uurtjes kunnen weer doorgaan. 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.
Datum: woensdag 6 april en woensdag 11 mei.
Tijd: 10.00 – 11.00 uur.

Computer cursussen
Binnenkort starten ook weer de computercursussen Klik & Tik en Digisterker. Zodra de data
bekend zijn, staat het op de website en in onze column in de Schakel. Je kunt natuurlijk ook altijd
bij de balie langskomen voor meer informatie.

Commissie Dorpsbelangen
Sport en Spelweek 2022 gaat door!
Houd je agenda leeg tijdens de week van Hemelvaart, 22 t/m 28 mei 2022, want wij zijn begonnen
met de voorbereidingen van de 50 Sport en Spelweek! Dit jaar een extra dag want we willen de
opening op zondag 22 mei houden. Hoe de rest van de week eruit gaat zien, horen jullie nog van
ons.
e

Bulletins
Waarschijnlijk heb je inmiddels het eerste bulletin weer
in je brievenbus gevonden. Maak iedereen uit je buurt
enthousiast, ook de nieuwe bewoners, en geef je
massaal op voor de verschillende onderdelen. Alleen
met jullie maken we deze editie van de 50 Sport en
Spelweek weer een groot succes!
e

Subcommissie
Dit jaar bestaat de subcommissie ‘Sport en Spelweek’
van de CD uit de volgende enthousiaste mensen:
Achter v.l.n.r.: Eelke Jan Bouma, Jarno Drenth, Marisca
Luning, Enrico Hanenbergh, Ype Tol.
Voor v.l.n.r.: Carin de Valk en Bea de Muinck.
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Evenement organiseren op de Brink?
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen steeds meer activiteiten doorgaan. Dit geldt ook
voor evenementen als de Brinkmarkten in Annen en de Sport- en Spelweek. Als je een evenement
wilt organiseren op de Brink, wil je dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan: info@annen-info.nl?
Vermeld hierin om welk evenement het is en wie contactpersoon is. Dan kunnen wij hier rekening
mee houden in de planning. Alvast bedankt!

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!

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.
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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!

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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