Jaargang 13

Mei 2022

3 vragen aan… Marisca Luning en Meerten Dekker van Fysio Fitness 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 Martin Menninga van schildersbedrijf
Menninga doorgegeven aan Marisca Luning en Meerten Dekker van Fysio Fitness Annen.
1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen?
Regelmatig kregen wij de opmerking in het dorp en van patiënten dat Annen eigenlijk alles heeft,
behalve een sportschool. In 2019 kregen wij de kans de Bibliotheek in Annen te kopen en hebben
deze verbouwd tot sportschool en fysiotherapiepraktijk. Op 1 januari 2020 zijn we gestart onder de
naam Fysio Fitness Annen. We richten ons op zowel de fitness als fysiotherapie; een combinatie
die veel mensen aanspreekt. Speerpunten vanuit de fitness zijn de individuele aandacht voor de
sporter en de toegankelijkheid vanaf de leeftijd van 16 jaar. Op het gebied van de fysiotherapie
hebben we een breed aanbod en zijn we van bijna alle markten thuis.

Marisca en Meerten voor Fysio Fitness Annen
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2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Gezien het enthousiasme van onze leden en onze plannen om door te groeien, achten we
uitbreiding van de sportschool in de toekomst noodzakelijk. Bovendien hopen we hiermee het
aantal groepslessen verder uit te breiden en de sportschool te optimaliseren.
Op het gebied van fysiotherapie hopen we in de toekomst de behandelingsmethoden verder uit te
breiden en nog meer soorten revalidatie aan te kunnen bieden.
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
We willen de vragen doorgeven aan Martin Eefting van Eefting Onlinemarketing. Begonnen als
verkoper in een totaal andere branche is hij uiteindelijk voor zichzelf begonnen en heeft een online
marketingbureau opgezet. Wellicht is zijn bedrijf nog wat minder bekend in Annen, daarom willen
wij de inwoners op deze manier met zijn bedrijf kennis laten maken.

Zwem4Daagse Zwembad De Borghoorns
Op zondag 15 mei is de start van de zwem4daagse 2022. Tot en met donderdag 19 mei kun je
tijdens de openingstijden van het zwembad je baantjes trekken. Kinderen tot 10 jaar zwemmen 10
baantjes. Vanaf 11 jaar zwem je 20 baantjes.
Je hebt 5 dagen de mogelijkheid om te zwemmen, waarvan je 1 dag mag overslaan. Als je vier
dagen hebt gezwommen, ontvang je voor deze prestatie een medaille. De zwemvierdaagse kaart
kost € 6,- waarmee je tevens 5 dagen toegang hebt tot het zwembad zelf!
Tijdens deze 5 dagen zijn er ook weer leuke activiteiten te vinden in het zwembad.
Zo trappen we zondag 15 mei af met een luchtkussensfestival.

Vocaal Festival Annen
Het Vocaal Festival Annen is een jaarlijks festival in het tweede
weekend van juni. Dit prachtige festival biedt een podium voor ieder
optreden. Noteer dit weekend vast in je agenda en zorg dat je dit
speciale festival niet mist!
Het volgende Vocaal Festival is op 11 en 12 juni 2022.
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Activiteiten mei in ‘Ons Dorpshuis’
Maandag 2 mei
IMPULS: Huiskamer, koffieochtend.
Annette Botterblom komt vertellen over haar werk als trouwambtenaar.
Om het extra leuk te maken, mag je een trouwjurk/trouwpak en/of een trouwfoto meenemen!
Maandag 16 mei
IMPULS: Huiskamer, koffieochtend.
Deze keer is er een interessante presentatie over hulphonden door Jessica Sanders.
Maandag 30 mei
IMPULS: Huiskamer, koffieochtend.
Gezellig samen koffie drinken en praten.
Alle koffieochtenden zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur. De kosten voor de koffie/thee
zijn € 1.50 per kopje.
Nu de R niet meer in de maand zit, is er GEEN KLAVERJASSEN meer.
De eerstvolgende klaverjasavond is op vrijdagavond 2 septembeR.
Wellicht is het handig om alvast de reeds bekende data van de verschillende activiteiten voor het
komend seizoen te noteren in de agenda:







10 september: Pubquiz
9 oktober: koffieconcert
28 en 29 oktober: Toneel door Advendo
17 december: Kerstmarkt
14 januari: Groninger Studentencabaret
18 februari: Theatergroep Waark

Voor alle overige informatie kun je terecht op de website: www.dorpshuisannen.nl.

Zaterdag 2 juli Rabo Jeugdtoernooi
De 13de editie van het Rabo Jeugdtoernooi van de VV Annen. Dit toernooi wordt georganiseerd
voor de jongste jeugd; van JO7 tot en met JO13. De jongste jeugd trapt om 9.00 uur af. Het
toernooi duurt de gehele dag en wellicht ook een deel van de avond. Inmiddels hebben zich 40
teams ingeschreven. We hopen op mooi weer en veel toeschouwers.
We kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Heb je tijd en zin? Meld
je dan aan bij westmaasmaarten@gmail.com. Het toernooi vindt plaats
op sportpark De Hofakkers van VV Annen.
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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.
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!
Je bent van harte welkom op:
Maandag 2 mei
Deze ochtend komt Annette Botterblom ons alles vertellen over haar werk als trouwambtenaar. Als
je het leuk vindt, zou je dan je trouwjurk/trouwpak en/of trouwfoto mee willen nemen?
Maandag 16 mei
Deze ochtend is er een mooie interessante presentatie over hulphonden door Jessica Sanders.
Maandag 30 mei
Deze ochtend wordt een gezellige koffie-ochtend.
Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen!
Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls
Je kunt met je 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 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl, 06-40 00 14 62.

Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen
In de gemeente Aa en Hunze zijn meerdere inwoners die opvang bieden aan Oekraïense
vluchtelingen. De gemeente heeft de welzijnsorganisatie Impuls gevraagd om te onderzoeken of er
behoefte is bij de vluchtelingen om elkaar te ontmoeten.
De komende twee weken gaan we dit inventariseren. In week 19 (week van 9 mei) organiseren we
een inloopavond om dit nader te bespreken en uit te werken. Inmiddels zijn er meerdere
gastgezinnen en vluchtelingen bij ons bekend. Maar wellicht nog niet iedereen.
Zou je ons kunnen informeren of er in jouw dorp vluchtelingen worden opgevangen? Dan horen we
dat graag. Je mag uiteraard ook deze informatie met ze delen, mochten ze zelf contact willen
opnemen. Je kunt contact opnemen met Jeannet Darwinkel, buurtwerker, via
j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl of via 06-40 00 14 62.
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Toen en nu: slagerij en makelaar
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: slagerij
(2006) en makelaar Mooi Wonen.
De oudste foto dateert uit 1960/1970.
Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging
Annen.

Activiteiten stichting Harleydag Annen
De komende tijd organiseert stichting Harleydag Annen weer een aantal activiteiten:
Donderdag 5 mei
Bevrijdingsbingo voor 65+ers uit Annen. De bingo begint om 15.00 uur en is in het Holthuys.
Opgave kan tot 1 mei a.s via mail: info@harleydagannen.nl of via 06-39 37 72 95. Deelname is
gratis!
Zondag 29 mei
Muzikale middag m.m.v. Wim en Miranda voor 65+ers uit Annen in het Holthuys. We beginnen om
14.30 uur met koffie of thee. Opgave kan tot 25 mei a.s via mail info@harleydagannen.nl of via 0639 37 72 95. Entree is gratis!
Zaterdag 21 mei oud ijzer ophaaldag!
Op zaterdag 21 mei 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.
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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!
De volgende oud ijzer ophaaldagen zijn op 18 juni en 16 juli.

Brinkmarkten Annen 2022
De nieuwe data voor de Brinkmarkt zijn bekend. Voor actuele informatie over eventuele wijzigingen
en prijzen kun je terecht op http://www.brinkmarkten-annen.nl/.
De aankomende data voor de Brinkmarkten 2022 zijn: 15 mei, 19 juni, 10 juli, 31 juli, 14 augustus
en 4 september.

Handbal, wat is dat?
Handbal is een snelle en leuke balsport. Twee teams van minimaal 7 personen moeten proberen
de bal zo snel mogelijk in het doel van de tegenstander te krijgen. Dit lukt het beste door goed
samen te spelen. Groot, klein, kind, volwassen, jongen of meisje. Handbal is voor iedereen!

Wil je het ook eens proberen?
Kom dan gerust een keer meedoen. HVA organiseert 2 trainingen voor jeugd die graag een
keer willen ervaren wat handbal is, namelijk op donderdag 2 en 9 juni, van 17.00 tot 18.00 uur in
de sporthal in Annen. En neem vooral je vrienden mee, samen sporten is het leukst.
Natuurlijk is handbal niet alleen voor kinderen. HVA is ook op zoek naar volwassenen die onze
teams komen versterken. Heb je een vraag? Dan horen we graag van je via hvabestuur@hotmail.com of via 06-11 10 34 50 (Betsy Wijnholds). Kijk voor meer informatie en de
exacte trainingstijden op onze website: www.hva-annen.nl.
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Jeu de Boules in Annen
Het heeft even geduurd, maar naast de dinsdagmiddag zijn er nu ook een paar enthousiastelingen
die gestart zijn met een avondgroepje. Via de app-groep is een oproep gedaan en is op
donderdagavond 14 april een groepje van start gegaan (start 19.00 uur).

Wil je ook af en toe of juist elke week meedoen op dinsdagmiddag of donderdagavond? Meld je
dan aan bij Jantienus Steenbergen, via jtsteenbergen53@gmail.com of via 06-22 24 74 80 of bij
Hans Brandts Buys, via hans@brandtsbuys.nl of 06-15 26 12 99. Er zijn geen kosten aan
verbonden, alleen af en toe wat tijd voor het onderhoud van de twee banen.

Handbalvereniging Annen organiseert speciale trainingsavond Sport- en Spelweek
Handbalvereniging Annen nodigt iedereen die meedoet met handbal in de sport- en spelweek uit
om een avond te komen trainen bij HVA. Deze speciale training wordt georganiseerd op
donderdag 12 mei van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal in Annen.

AnnerBridgeClub
We hebben het bridgeseizoen op 28 april afgesloten met onze slotdrive. Terugkijkend was het een
wisselvallig seizoen vanwege de meerdere lockdowns waardoor het bridgen niet door kon gaan.
We hopen op een coronavrij seizoen 2022-2023.

De vervolgcursus is begonnen en wordt afgerond half mei. In september starten we, samen met
Bridgeclub Zuidlaren, een beginnerscursus.
Let op de aankondigingen in de Schakel en de Oostermoer en natuurlijk in het mededelingenblad.
Of kijk op onze site: www.annerbc.nl. Lid worden van onze gezellige bridgeclub of beginnen met
lessen in bridge? Aanmelden en informatie krijgen kan ook bij onze voorzitter Marianne
Steenbergen via mail marianne2811@gmail.com of telefoon 06-29 09 94 81.
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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.
Lukt het niet om op maandagmiddag langs te komen? Het is vanaf 1 mei nu ook mogelijk om op
een andere dag of tijdstip een afspraak te maken voor het Digitaal Café. Voor vragen die wellicht
wat uitgebreider zijn, of als je een vraag hebt die je in alle rust buiten de openingsuren wilt stellen.
Je kunt dan je gegevens achterlaten. Een van de medewerkers neemt contact met je op om een
afspraak te maken.
BoekStart voorleesuurtje
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 11 mei.
Tijd: 10.00 – 11.00 uur.
De bibliotheek is gesloten op:
 Woensdag 4 mei vanaf 17.00 uur
 Maandag 23 mei (sport en spelweek)
 Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
 Maandag 6 juni (tweede Pinksterdag)

Radio Sport en spel
Terug van weg geweest! Tijdens sport en spelweek 2022 zal er weer radio gemaakt worden door
diverse DJ's. Net als voorheen zullen we verslag doen van alle gebeurtenissen tijdens de
hemelvaartsweek. Je kunt ons beluisteren via 106.4 FM of via www.radioannen.nl. We zien de
verzoekjes en nieuwtjes van jullie allen graag verschijnen! Je kunt ons mailen via
radioannen@outlook.com of appen via 06-13 61 01 63. Tot dan!
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Commissie Dorpsbelangen

Opening 50e Sport en Spelweek Annen op zondag 22 mei!
Om de sport- en spelweek dit jaar een bruisende start te geven, zal de opening en introductie van
alle ploegen en andere betrokkenen een dag eerder plaatsvinden dan normaal. Namelijk op
zondag 22 mei om 13.00 uur op de Brink.
Dit zal meteen de eerste activiteit worden voor de ploegleiders. Een stormbaan van 71 meter…
Daarnaast zal tijdens de opening ook de uitreiking Anneroel van het jaar 2021 plaatsvinden!
Neem ook eens een kijkje op de website: sportenspelweek.nl

Voor de kinderen uit het mooie dorp Annen
Tijdens de opening van de 50e Sport- en Spelweek mogen alle kinderen uit het dorp met een
versierde fiets naar de Brink komen. De fiets mag versierd worden in de kleur van de buurt.
Na de opening om 13.00 uur mogen alle kinderen op de 71 meter lange stormbaan spelen en
zullen de fietsen beoordeeld worden. Tijdens deze zondagmiddag zal er een winnaar bekend
gemaakt worden.
Dus kinderen uit het dorp Annen, versier je fiets in de kleur van je buurt en kom zondag 22
mei om 13.00 uur naar de Brink voor de opening van de 50e Sport- en Spelweek.

Zaterdag 10 september: Film & Food Fair Annen
Op zaterdag 10 september organiseert de Commissie Dorpsbelangen de Film & Food Fair op de
Brink in Annen! Meer informatie volgt binnenkort, maar noteer 10 september alvast in je agenda!
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Beweegplein Annen
De glijbaan voor de kleintjes is weer terug. Het bedrijf Smit Technicoat in Farmsum, specialist in
polyesterwerk en -coating, heeft de glijbaan voor ons gerepareerd. In eerste instantie tegen
materiaalkosten, maar de glijbaan is uiteindelijk gratis gerepareerd! Dank dus aan Smit
Technicoat.

De Beenzwaaier, dat is een sporttoestel waar je op gaat staan en dan de benen naar voor en naar
achter kan zwaaien, had binnenin een materiaalbreuk waardoor de arm met voetsteun soms
ineens blokkeerde.
Voordat dit gerepareerd kon worden, kwam iemand op het idee de handsteun er ook maar uit te
slopen, met veel schade tot gevolg. Onderdelen voor speel- en sport toestellen zijn erg duur en
daarom is er een tijdelijke reparatie uitgevoerd.
Zo blijkt er toch steeds onderhoud nodig te zijn aan de toestellen. De vrijwilligersgroep van Ons
Dorpshuis doet een stukje algemeen onderhoud. Anders dan in de buurten zijn deze toestellen niet
van de gemeente en draait de stichting beweegplein, dus het dorp zelf, op voor de kosten. Een
aantal organisaties en verenigingen draagt een steentje bij, maar dat is niet genoeg voor schade
door vandalisme.
Wil je een financieel steentje bijdragen in het onderhoud dan is dat welkom. Het budget daarvoor
wordt beheerd door Commissie Dorpsbelangen. Zie je iets wat niet klopt op het beweegplein of
heb je vragen, dan kun je dat melden via beweegplein@annen-info.nl of aan Hans Brandts Buys,
via 06-15 26 12 99.

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 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.
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Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl.
Bij het insturen graag je leeftijd vermelden

Annen anders bekeken: drukte op de Brink

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:
instagram.com/commissiedorpsbelangenannen
We zijn ook te volgen op Facebook, via: 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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