
3 vragen aan… Jasper Smit van Smit 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 Bart Schuiling van Autoservice
Annen doorgegeven aan Jasper Smit van Smit Annen.

1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Smit Annen is een mechanisatie bedrijf waar je terecht kunt met je trekker, tuin- en parkmachines
en constructiewerk. We verzorgen reparaties en onderhoud van alle soorten tuin- en parkmachines
en gereedschappen, maar we doen ook het onderhoud en reparaties van grote landbouwmachines
en tractoren. Mijn passie is sleutelen en ondernemen.We hebben A- en B-merken. En bieden alles
aan wat een boer op en rond zijn erf nodig heeft. Het assortiment is voor iedere portemonnee
geschikt.

Jasper Smit van Smit Annen

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Mijn ambities zijn om door te groeien in het vak en een mooi bedrijf neer te zetten aan De Wolden
45. En dat we nog vele klanten blij mogen maken.

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
Ik zou graag de 3 vragen door willen geven aan Boxem handelsonderneming. Omdat je daar altijd
vriendelijk wordt geholpen. Ze denken daar ook aan andere ondernemers.
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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.

Je bent van harte welkom in het dorpshuis tussen 10.00 - 11.30 uur voor een gezellige
bijeenkomst. Uiteraard staat de koffie klaar! 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 maart: grote zaal

Op deze ochtend gaan we aan de hand van een spel elkaar beter leren kennen.
❖ Maandag 13 maart: zaal 6

Inloop huiskamer, de koffie staat klaar!
❖ Maandag 20 maart: grote zaal

Op deze ochtend hebben we een lezing over Zweden. Je krijgt alles te horen en te zien
over dit land, de inwoners en de cultuur.

❖ Maandag 27 maart: zaal 6
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, via c.dejonge@impulsaaenhunze.nl of 06-11 51
70 36 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, via j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl of 06-40 00 14 62.

Voedselkastje aan de Middenweg 90

Vorige maand stond in het Mededelingenblad informatie over het
Voedselkastje aan de Middenweg 90. Graag willen we hier nog
eens de aandacht op vestigen. 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. Dus mocht je in de buurt van de
Middenweg komen en heb je zelf niet altijd de middelen om voedsel of andere levensmiddelen te
kopen, neem gerust een product mee! En iedereen die wat over heeft, kan dat in het kastje
plaatsen.
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TC Annen opent nieuw tennisseizoen met ‘Crazy Tennis’

De voorjaarszon komt tevoorschijn en de banen liggen er strak bij, dus dat betekent dat de
tennisrackets weer afgestoft mogen worden. Op zaterdag 1 april (geen grap!) opent TC Annen het
nieuwe tennisseizoen met ‘Crazy Tennis’. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd: leden en
niet-leden.

Wil je dus eens sfeer komen proeven op de banen aan de Kruisakkers? Je bent welkom. Je hoeft
(nog) niet te kunnen tennissen. De enige eis is dat je zin hebt in een gezellige middag. Het begint
om 15.00 uur en om 17.00 uur sluiten we af met een drankje. Voor de jeugd is er van 13.00 uur tot
15.00 uur een tennisinstuif om kennis te maken met de sport.

‘Crazy’ regels
Het eerste uur spelen we met aangepaste ‘Crazy’ regels. De dobbelsteen bepaalt wat er staat te
gebeuren… Het tweede uur kun je kiezen wat je graag wil. Er is dan ook ruimte om zonder deze
regels te spelen. Doel is lekker een balletje slaan en toasten op een nieuw seizoen!

Activiteiten 65+-ers uit Annen

Accordeonorkest Fresco
Op 2 maart: Accordeonorkest Fresco vanaf 19.30 uur in ‘t Holthuys voor alle 65+ers uit Annen.
Zaal open 19.00 uur. Gratis entree. Opgave kan tot 27 februari a.s via de mail:
info@harleydagannen.nl of telefonisch: 06-39 37 72 95 (spreek hierbij duidelijk je naam + adres
in).

Broescursus Drents
Op 12 maart: Broescursus Drents door Huus van Taol vanaf 14.30 uur in ‘t Holthuys voor alle
65+ers uit Annen. Zaal open 14.00 uur. Gratis entree. Opgave kan tot 8 maart a.s via de mail:
info@harleydagannen.nl of telefonisch 06-39 37 72 95 (spreek duidelijk je naam + adres in).

Zaterdag 18 maart oud ijzer ophaaldag!

Op zaterdag 18 maart 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.
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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 in. De gehele
opbrengst gaat naar een goed doel!

Jaarvereniging Historische Vereniging
De Historische Vereniging houdt haar jaarvergadering op 21 april in Ons Dorpshuis. Deze begint
om 20.00 uur. Aansluitend is er een film presentatie met beelden van en over Annen. Je bent van
harte welkom, ook als je geen lid bent!

Herdenkingsmonument
Zoals al eerder vermeld, heeft de Historische Vereniging de wens om een herdenkingsmonument
in Annen op te richten. Het kan soms enige tijd duren dat een wens ook tot uitvoering gebracht kan
worden. Voor de realisatie van het monument is een werkgroep in het leven geroepen. Deze
bestaat uit Albert Rademaker, Klaas Behling, Geert Dekker, Arjan de Jonge en Geert Anninga. De
werkgroep houdt zich bezig met het ontwerp, het maken, plannen van onthulling en herdenking,
genodigden en nabestaanden. Hierbij krijgen zij veel hulp van mensen uit ons dorp. Voor vragen
en of opmerkingen neem gerust contact met hen op.

Schets herdenkingsmonument van Albert Rademaker

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen                                                                                                                               4

mailto:info@harleydagannen.nl


Op 13 april om 19.00 uur zal onze burgemeester de heer Hiemstra het herdenkingsmonument
onthullen. Het is dan precies 78 jaar geleden dat Annen is bevrijd.

Op 4 mei om 19.00 uur zal dan de eerste herdenking plaatsvinden in samenwerking met
muziekvereniging Drenthina en OBS De Eshoek. We vinden het fijn als je hierbij aanwezig bent.
Via onze website en facebook houden we je op de hoogte van het programma op 13 april en de
activiteiten naar deze belangrijke datum.

Afdelingsavond Vrouwen van Nu Annen

Op dinsdag 21 maart organiseert Vrouwen van Nu Annen een afdelingsavond met Alie
Zwinderman. Alie vertelt over haar vader, de Drentse verzetsman Jans Zwinderman, die
omgekomen is in de oorlog. Locatie: Ons Dorpshuis, aanvang: 19.45 uur.

Activiteiten maart Ons Dorpshuis

Vrijdag 3 maart Klaverjassen
Aanvang 19.30 uur, de inleg is € 2.50
In de maanden mei en juni wordt er niet meer op de vrijdagavond in het dorpshuis gekaart.
In april kan er op vrijdag 7 april worden gekaart.

Maandag 6 maart Huiskamer IMPULS
In de grote zaal wordt een spel gespeeld om elkaar beter te leren kennen.
10.00 uur tot 11.30 uur.

Maandag 13 maart Huiskamer IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur.

Maandag 20 maart Huiskamer IMPULS
In de grote zaal wordt een lezing gegeven over het land Zweden.

Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart Jubileumconcert van ‘d Anner Zangoelen.
Kaarten zijn te reserveren bij Alie, via 0592-27 38 20 of Ina, via 0592-58 05 80 of via de mail:
dannerzangoelen@gmail.com. Tevens zijn kaarten af te halen in het dorpshuis op de donderdag 9
en 16 maart tussen 18.30 uur en 19.00 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Maandag 27 maart Huiskamer IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur.
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Om alvast in de agenda te noteren (of, nog beter, kaarten te reserveren)
Zaterdag 22 april: Erwin de Vries
Erwin laat ons, zoals altijd, op blote voeten met zijn band ‘de Zunderlingen’ genieten van
Groningstalige liedjes die hij zelf heeft geschreven. Voor reservering, ga naar
www.dorpshuisannen.nl.

Voorjaarsconcert muziekvereniging Drenthina

Op 2 april organiseert muziekvereniging Drenthina het jaarlijks voorjaarsconcert. Jullie zijn van
harte uitgenodigd in het Dorpshuis om 15.00 uur. De zaal gaat open om 14.30 uur. Wij willen jullie
laten genieten van een variatie aan stukken, waaronder Hedwig’s Theme, Innuendo, Memories of
the Sixties en Flemming. Wij hebben hier heel veel zin in en hopen jullie allemaal te zien! De
entree is 10 euro inclusief een consumptie (pinnen is mogelijk), kinderen t/m 12 jaar mogen gratis
mee.

Andere actvititeiten
Daarnaast kunnen jullie ons de komende tijd ook op andere plaatsen horen. Zo spelen wij bij de
onthulling van het herdenkingsmonument op 13 april en geven wij op 3 juni samen met popkoor
Nice An’loose een concert in Gasteren.

Interesse?
Klinkt jou dit alles als muziek in de oren en lijkt het je leuk een instrument weer op te pakken of een
nieuw instrument te leren spelen? Loop dan eens binnen op de repetitie in de Eshoek op
woensdagavond of neem contact op via onze website, www.drenthina-annen.nl, dan kunnen we
samen de mogelijkheden bekijken!

Bedankt!

Kapsalon Piening is vele jaren sponsor geweest van het jongensteam van HVA. Ze waren
wedstrijd kledingsponsor van de jongens van HVA. Helaas bestaat het team niet meer.
HVA bedankt Kapsalon Piening voor hun steun in de afgelopen jaren.

Namens het Bestuur en hun Leden.
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Jeu de boulen in Annen

Langzaam wijkt de winterperiode en het lijkt erop dat we na de winterslaap weer kunnen gaan jeu
de boulen op de banen van het beweegplein voor de sporthal. Op de dinsdagmiddag (14.00 uur)
kunnen we bij droog weer van start door een oproep te plaatsen op de groepsapp (zie verderop).
Over het algemeen worden twee spelletjes gespeeld, zodat een ieder tegen 16.00 uur weer naar
huis gaat.

Ook kun je op de donderdagavond spelen zo rond 19.00 uur. Liefhebbers kunnen dat ook via de
groepsapp (zie verderop) laten weten. Je kunt altijd vrijblijvend deelnemen, er zijn geen kosten aan
verbonden, ook niet als je je aanmeldt bij de groep.

Wil je op een ander tijdstip spelen dan kan en mag dat natuurlijk altijd; de boules-banen zijn van en
voor het dorp. Je kan je hier voorbereiden op de Sport en Spelweek in mei. Het maakt niet uit of je
goed bent of juist heel weinig ervaring hebt, we spelen voor de gezelligheid en door ervaring leer je
het spel beter.

Als je je aanmeldt voor de groepsapp. krijg je altijd bericht als er iemand wil spelen en kan je zelf
beslissen of je meedoet of niet. De app wordt niet gebruikt voor andere zaken. Als iemand een
oproep plaats beantwoord je alleen als je meedoet.

Interesse?
Interesse of wil jij je aanmelden bij de groepsapp? Meld je aan bij hans@brandtsbuys.nl (06-15 26
12 99) of jtsteenbergen53@gmail.com. (06-22 24 78 40) of kom eens kijken/meedoen op de
dinsdagmiddag.
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Nieuwe openingstijden
Maandag 12.30 – 17.00 uur
Woensdag 12.30 – 17.00 uur
Donderdag 12.30 – 17.00 uur

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.

Computercursus Klik & Tik
Wil je graag leren werken op de computer? Dat 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. Gratis voor leden en niet-leden van de
bibliotheek. Meer informatie en opgave: mail naar info@bibliotheekannen.nl of telefonisch:
088-0128295 of in de bibliotheek.

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 van 2 uur. Bij genoeg aanmeldingen start er
een nieuwe cursus. Gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek. Meer informatie en opgave:
mail naar info@bibliotheekannen.nl of telefonisch: 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. Gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek. Meer informatie en opgave: mail
naar info@bibliotheekannen.nl of telefonisch: 088-0128295 of in de bibliotheek.

Commissie Dorpsbelangen

Ondernemers uit Annen presenteren zich tijdens jaarvergadering CD

Op 13 maart vindt de jaarvergadering van de Commissie Dorpsbelangen om 20.00 uur  plaats in
het Dorpshuis. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Naast het jaarverslag van de Commissie Dorpsbelangen en een verantwoording van de financiën,
zijn er dit jaar een aantal ondernemers uit Annen aanwezig om iets te vertellen over de
toekomstplannen die ze hebben. Ze zullen in een korte ‘pitch’ ingaan op bepaalde zaken waarmee
ze binnen hun onderneming bezig zijn die in het belang zijn van het dorp.

Nieuwsgierig? We zien je graag op maandag 13 maart om 20.00 uur in het Dorpshuis!

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen                                                                                                                               9

mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:info@bibliotheekannen.nl
mailto:info@bibliotheekannen.nl


Maandag 13 maart: oud papier 

Op maandag 13 maart wordt er weer oud papier opgehaald. Oud papier wordt maandelijks
opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van de Commissie Dorpsbelangen en vier
vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dit ploeg blauw.

Het oud papier wordt maandag 13 maart vanaf 18.00 uur opgehaald. Het is ook mogelijk om oud
papier in te leveren in de papiercontainers 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.

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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