
 3     vragen     aan…     René     Tent     van     de     dierenwinkel     in     Tuinwinkel     Klinkers 

 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     in     september     door     Hans     de     Groot     van     BloemigKado 
 doorgegeven     aan     René     Tent     van     de     dierenwinkel     in     Annen,     maar     hier     is     inmiddels     het     één     en 
 ander     veranderd. 

 1.     Kun     je     je     bedrijf     in     het     kort     voorstellen/omschrijven?  
 Per     1     oktober     ben     ik     gestopt     met     mijn     eigen     dierenwinkel.     Ik     heb     in     Tuinwinkel     Klinkers     een     juiste 
 partner     gevonden     en     zij     hebben     mijn     voorraad     overgenomen     en     weer     aangevuld     en     mij     de     kans 
 gegeven     om     mijn     werkzaamheden     bij     hen     voort     te     zetten.     Tuinwinkel     Klinkers     omvat     nu     naast     een 
 ruim     assortiment     planten     ook     een     volwaardige     dierenafdeling     waar     alle     bekende     merken 
 verkrijgbaar     zijn. 

 René     en     Tineke     op     de     dierenafdeling     in     tuinwinkel     Klinkers. 

 2.     Wat     is     je     ambitie     in     de     toekomst? 
 Mijn     ambitie/toekomstdroom     is     om     samen     met     de     medewerkers     van     de     tuinwinkel     een     succes     van 
 de     dierenafdeling     te     maken     en     inwoners     van     Annen     e.o.     met     mijn     kennis     en     advies     te     helpen     en 
 voorzien     van     alle     benodigde     dierproducten. 
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 Tineke     Klinkers     vult     dit     aan:     “Onze     toekomstdroom     is     om     met     de     combinatie     van     tuinwinkel     en 
 dierenwinkel     die     nu     is     ontstaan     en     samen     met     onze     buren     (Doe     Het     Zelf     Klinkers)     een     volledig 
 assortiment     voor     Huis,     Tuin     en     Dier     te     kunnen     leveren,     alle     inwoners     van     Annen     e.o.     te     kunnen 
 helpen     en     zo     de     leefbaarheid     in     het     dorp     te     behouden.” 

 3.     Aan     wie     geef     je     de     3     vragen     door     en     waarom? 
 De     3     vragen     geven     we     graag     door     aan     Loods     66,     met     hun     unieke,     veelal     gerestaureerde     producten 
 geven     ze     een     mooie     aanvulling     aan     het     winkelbestand     in     Annen.     Waar     ze     bij     hun     werkzaamheden 
 ook     veelvuldig     gebruik     maken     van     lokaal     inkopen     van     benodigde     producten. 

 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     14     november:     Naoberhulp     Annen     komt     deze     ochtend     langs     om     te     vertellen     over     wat 

 zij     voor     je     kunnen     betekenen! 
 ❖  Maandag     28     november 
 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. 

 Zaterdag     19     november     oud     ijzer     ophaaldag! 

 Op     zaterdag     19     november     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. 

 Mededelingenblad     Commissie     Dorpsbelangen     Annen                                                                                                                                   2 

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


 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. 

 Tiroleravond     in     het     Holthuys 

 Woensdagavond     9     november     a.s     is     er     Tiroleravond     met     medewerking     van     Stroomdalkapel     voor 
 65+ers     uit     Annen     in     het     Holthuys.     De     zaal     is     open     om     18.45     uur.     We     beginnen     om     19.15     uur     met 
 koffie     of     thee.     Opgave     kan     tot      7     november     a.s     via     mail:  info@harleydagannen.nl  of     telefonisch     via 
 06-39     37     72     95.     Entree     is     gratis     en     VOL=VOL! 

 Ondertussen     in     het     dierenparkje… 

 Het     is     alweer     een     poosje     geleden,     maar     op     zaterdag     24     september     vierde     Stichting     Dierenparkje 
 Annen     net     als     ieder     jaar     weer     Burendag.     Het     werd     een     erg     gezellige     dag,     met 
 handen-uit-de-mouwen,     koffie     met     gebak     en     ook     nog     verrassend     goed     weer. 

 We     hebben     de     kippenren     uitgebreid,     bomen     gesnoeid,     een     nieuw     net     geïnstalleerd     zodat     het     gras 
 kan     groeien     en     er     zijn     vele     zwerfsteentjes     geraapt. 

 In     de     aanloop     naar     Burendag     heeft     Martijn     Dost     van     Bestratingsgroep.nl     ons     enorm     geholpen     met 
 het     opnieuw     opwerpen     van     de     ingezakte     konijnenheuvel.     Een     stuk     hekwerk     voor     de     kippenren 
 werd     gedoneerd     door     ABC     Hekwerk     in     Stadskanaal.     Met     een     financiële     bijdrage     van     het 
 Oranjefonds     kon     een     electrificeerbaar     net     worden     aangeschaft     zodat     we     telkens     een     deel     van     het 
 parkje     kunnen     afzetten     waar     de     bodem     kan     herstellen.     Allen     enorm     bedankt     daarvoor. 

 Het     dierenparkje     wil     tenslotte     alle     aanwezige     buren     en     vrienden     van     harte     bedanken.     Zonder     jullie 
 geen     Burendag! 
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 Activiteiten     in     Ons     Dorpshuis     in     de     maand     november 

 Vrijdag     4     november: 
 Klaverjassen.     Gewijzigde     aanvangstijd:     19.30     uur. 
 Inleg:     €     2.50 

 Zaterdag     12     november: 
 Kleintje     Annermarkt,     een     wandeltocht     door     en     om     het     dorp, 
 georganiseerd     door     de     Historische     Vereniging. 
 Start:     19.00     uur     bij     de     Sportsbar     waar     tevens     de     finish     is. 

 Zondag     13     november: 
 De     muziekvereniging     ‘Drenthina’     verzorgt     een     klein     najaarsconcert     onder     de     noemer:     ‘Thee-uurtje 
 met     Drenthina’,     een     klein     concert     met     een     variatie     aan     stukken.     Ook     het     jeugdorkest     zal     zich     deze 
 middag     van     de     beste     kant     laten     zien. 
 Entree     bedraagt     €     7.50,     dit     is     inclusief     1     consumptie.     Kaartverkoop,     uitsluitend     contant 
 bij     de     ingang. 
 Aanvang:     15.00     uur,     de     zaal     is     open     vanaf     14.30     uur. 

 Maandag     14     november: 
 Huiskamer-IMPULS 
 10.00     uur     tot     11.30     uur. 

 Zaterdag     19     november: 
 Spectaculaire     modeshow     van     vintage     kleding;     mooie     tweedehandskleding     dat     weer 
 helemaal     van     deze     tijd     is     en     wordt     geshowd     door     inwoners     van     het     dorp.     Er     zal     zowel     dames-     als 
 herenkleding     worden     geshowd.     In     de     pauze     en     na     afloop     kunnen     de     kleren     tegen     contante     betaling 
 worden     aangeschaft.     De     opbrengst     gaat     naar     een     goed     doel,     deze     wordt     op     deze     avond     bekend 
 gemaakt. 
 Entree     voor     ‘Vrienden     van     Ons     Dorpshuis     is     gratis,     overige     belangstellenden     betalen     €     2.50. 
 Aanvang     van     de     avond     is     20.00     uur. 
 Graag     aanmelden     voor     de     modeshow     op  www.dorpshuisannen.nl 
 Tevens     is     er     gelegenheid     om     kaarten     te     halen     op     maandagavond      14     november     tussen     19.00     uur 
 en     19.30     uur     in     de     Sportsbar. 

 Maandag     28     november: 
 Huiskamer-IMPULS 
 10.00     uur     tot     11.30     uur. 

 En     dan… 
 Zaterdag     17     december     aanstaande     is     er     in     het     dorpshuis     een     Kerstmarkt     van     16.00     uur     tot     20.00 
 uur.     Vooralsnog     vragen     we     standhouders     voor     deze     markt.     Bedrijven,     verenigingen,     hobbyisten; 
 iedereen     is     van     harte     welkom     om     zijn     of     haar     waren     aan     te     bieden.     Huur     van     een     tafel     bedraagt     € 
 7.50,     voor     een     iets     grotere     tafel     €     10.00.     Aanmelden     voor     een     plekje     kan     bij     Anneke     Greving, 
 0592-27     17     43     of  annekegreving@hotmail.com  . 

 Uiteraard     nodigen     we     jullie     allen     langs     deze     weg     uit     om     deze     gezellige     Kerstmarkt 
 te     komen     bezoeken     op     zaterdag     17     december     tussen     16.00     uur     en     20.00     uur! 
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 Theeconcert     Muziekvereniging     Drenthina     13     november 

 Op     zondagmiddag     13     november     geeft     Muziekvereniging     Drenthina     een     zogenaamd     ‘theeconcert’. 
 Je     kunt     onder     het     genot     van     een     kopje     thee     (of     een     kopje     koffie)     genieten     van     een     uurtje     muziek 
 verzorgd     door     zowel     het     reguliere     orkest     (A     orkest)     als     ons     leerlingenorkest.     Beide     orkesten     staan 
 onder     leiding     van     dirigent     Pieter     de     Jong.     Er     staan     vooral     een     aantal     klassieke     nummers     op     het 
 programma,     waaronder     Caesar     and     Cleopatra,     Gullivers     Travels     en     The     Armed     Man. 

 Wij     hopen     je     te     zien     op     zondag     13     november,     om     15.00     uur     in     het     Dorpshuis     Annen.     De     zaal     is 
 open     vanaf     14.30     uur.      Entree:     7,50     euro     (inclusief     consumptie).     Kinderen     jonger     dan     12     jaar 
 hebben     gratis     toegang. 

 Sinterklaas     komt     19     november     swingend     Annen     binnen 

 Op     uitnodiging     van     Ondernemersvereniging     Anno     komt     Sinterklaas     zaterdag     19     november     weer 
 naar     Annen.     Hij     heeft     er     ontzettend     veel     zin     in. 

 Met     een     gezellige     optocht     zal     hij     zich     in     een     groot     deel     van     de     straten     laten     zien.     Dit     jaar     heeft     hij 
 weer     gekozen     voor     een     bijzonder     vervoersmiddel     en     zo     kan     hij     een     behoorlijke     afstand     afleggen, 
 zonder     dat     de     oude     man     zelf     moe     wordt.     Bij     deze     intocht     wordt     hij     natuurlijk     begeleid     door     zijn 
 trouwe     Pieten.     Maar     Sint     hoopt     dat     er     dit     jaar     veel     kinderen     met     hem     mee     door     het     dorp     gaan.     Op 
 een     (versierde)     fiets,     een     step,     met     skates     of     gewoon     lopend.     Met     veel     kabaal     zal     Sint     samen     met 
 de     kinderen     en     de     Pieten     het     hele     dorp     laten     weten     dat     hij     er     is. 

 De     intocht     begint     om     10.00     uur     aan     de     Molenakkers.     Uiteraard     zal     er     ook     voor     alle     kinderen      weer 
 een     feestje     in     de     sporthal     zijn.     Dit     jaar     geeft     hij     een     echt     Discofeest,     want     Sint     kan     best     nog     een 
 dansje     wagen.     De     verwachting     is     dat     het     feest     om     11.00     uur     begint.     Zoals     gebruikelijk     is     het     een 
 kinderfeestje     en     worden     de     ouders     gevraagd     om     buiten,     of     in     de     sportsbar     te     wachten.     Ook     zal     er 
 dit     jaar     een     leuke     fotowedstrijd     zijn.     Iedereen     die     deze     dag     een     leuke     foto     van     de     intocht     of     het 
 feest     opstuurt,     maakt     kans     op     een     leuke     prijs.     En     om     deze     dag     in     Annen     feestelijk     af     te     sluiten,     zal 
 Sint     na     afloop     van     het     Discofeest,     nog     even     met     zijn     hoofdpiet     swingend     naar     ’t     Holthuys     gaan. 

 Houd     voor     meer     informatie     de     facebookpagina     van     Sinterklaas     in     Annen     in     de     gaten.     Daar     zal 
 onder     andere     de     route     op     gezet     worden.     Tot     19     november! 
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 Open     Dag     MooiWonen     Makelaars     Annen 

 MooiWonen     Makelaars     in     Annen     opent     haar     deuren     op     vrijdag     4     november     van     14.00     tot     17.30 
 uur.     Het     pand     aan     Zuidlaarderweg     106     is     bij     vele     mensen     bekend     als     voormalig     slagerij     Aling. 
 Harry     Nijborg     heeft     in     2019     het     pand     overgenomen     van     Willem     en     Gea     Aling.     Het     idee     ontstond 
 hierna     om     in     de     voormalig     slagerij     een     kantoor     voor     MooiWonen     Makelaars     te     realiseren. 
 Hiernaast     zijn     in     het     pand     nog     twee     woonappartementen     gerealiseerd.     Het     geheel     is     nagenoeg 
 energieneutraal     met     luchtwarmtepomp     en     50     zonnepanelen. 

 Er     hebben     veel     mensen     mee     geholpen     en     meegewerkt     aan     de     realisatie     van     het     geheel.     De 
 bedrijven     die     dit     gerealiseerd     hebben     zijn     lokale     ondernemers     en     zullen     zich     presenteren     op     de 
 Open     Dag. 

 ‘’De     leverworst     schep     van     Willem     hangt     nog     symbolisch     in     het     kantoor’’. 
 Willem     en     Gea     Aling     hebben     de     eer     om     het     pand     officieel     te     openen     en     het     inmiddels     2     jarig 
 bestaan     te     vieren.     Vanwege     Covid     heeft     er     nog     niet     eerder     een     opening     kunnen     plaatsvinden.     Wij 
 zijn     erg     trots     op     ons     pand     en     nodigen     je     graag     uit     om     eens     een     kijkje     te     nemen     onder     het     genot 
 van     een     hapje     en     een     drankje. 

 Eerbetoon     aan     veelzijdige,     Drentse     kunstschilder 

 Begin     dit     jaar     overleed     een     van     de     meest     productieve,figuratieve     kunstschilders     uit     Drenthe:     Cees 
 Drubbel.     Als     een     van     zijn     laatste     wensen     en     als     eerbetoon,     is     er     op     12     en     13     november     van     12.00 
 tot     16.00     uur     een     expositie     van     een     selectie     uit     zijn     werk     in     zijn     atelier     aan     de     Schipborgerweg     in 
 Annen. 

 Cees     Drubbel     laat     een     indrukwekkende     collectie     schilderijen     na.     Zijn     werk     is     zeer     veelzijdig,     wat 
 betreft     stijl     en     onderwerpkeuze.     Maar     het     getuigt     steeds     van     een     grote     mate     van     vakmanschap.     Hij 
 werd     met     name     bekend     door     zijn     schilderijen     van     Drentse     landschappen     en     dorpsgezichten. 
 Hiervoor     schilderde     hij     veel     in     de     open     lucht     om     zo     het     gewenste     licht     in     zijn     afbeeldingen     te 
 krijgen.     Zo     realiseerde     hij     een     project     waarbij     alle     dorpen     van     de     gemeente     Aa     en     Hunze     op     het 
 doek     gebracht     werden.     Maar     ook     stadsgezichten,     zoals     van     de     stad     Groningen,     behoorden     tot     zijn 
 repertoire.     Verder     vervaardige     hij     stillevens,     portretten,     en     ook     wel     fantasierijke     verbeeldingen.     Zijn 
 werk     is     in     het     algemeen     kleurrijk.     Cees     Drubbel     exposeerde     vele     malen.     Onder     andere     in     het 
 gemeentehuis     te     Gieten,     de     Magnuskerk     in     Anloo     en     het     scheepvaartmuseum     in     Groningen.     De 
 huidige     expositie     geeft     liefhebbers     gelegenheid     om     werk     van     hem     te     bekijken     en     eventueel     te 
 verwerven. 
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 AnnerBridgeClub 

 De     AnnerBridgeClub     is     op     8     september     weer     van     start     gegaan     met     de     algemene 
 ledenvergadering.     Marianne     Steenbergen     stopte     als     bestuurslid     na     6     jaar     voorzitter     geweest     te     zijn 
 en     Jan     Dijkema     werd     tot     nieuwe     voorzitter     gekozen. 

 Ook     de     competitie     is     weer     begonnen:     1x     per     week     op     donderdagavond     en     1x     per     14     dagen     op 
 dinsdagmiddag.     Het     is     er     gezellig     en     ondanks     de     corona     is     er     een     goede     opkomst.     In     september 
 zijn     we     begonnen     met     de     beginnerscursus     van     12     lessen     (samen     met     Bridgeclub     Zuidlaren)     op     de 
 woensdagavonden.     Deze     hopen     we     in     december     af     te     ronden.     We     horen     enthousiaste     verhalen: 
 bijvoorbeeld     dat     het     spel     bridge,     wat     volgens     velen     zo     moeilijk     lijkt     te     zijn,     toch     stapje     voor     stapje     te 
 leren     is.     En     bovenal     ook     leuk     is     om     te     doen.     We     willen     eind     januari     verder     gaan     met     de 
 vervolgcursus,     ook     samen     met     Bridgeclub     Zuidlaren.     Hierover      lees     je     binnenkort     meer     in     de 
 Schakel     en     dit     infoblad. 

 Meer     informatie?     Dan     kun     je     terecht     bij     bij     Hanneke     Huizing     06-23     05     10     86, 
 huizinghanalof@home.nl  of     Marianne     Steenbergen:     06-29  09     94     81,  marianne2811@gmail.com  . 
 Neem     ook     eens     een     kijkje     op     onze     website:  www.annerbc.nl  . 

 Naoberhulp     Annen 

 Naoberhulp     in     Annen     is     een     initiatief     van     een     groep     inwoners     die     nog     steeds     graag     iets     voor     een 
 ander     wil     betekenen.     Je     bent     van     harte     welkom     om     te     mailen     met     een     hulpvraag. 
 Naoberhulp     Annen     is     bereikbaar     via     mail:  naoberhulpannen@gmail.com  ,  maar     je     kunt     ook     een 
 briefje     met     een     hulpvraag     in     de     brievenbus     van     Naoberhulp     doen.     Deze     brievenbus     vind     je     in     de 
 Coop     aan     de     Zuidlaarderweg     89. 

 De     organisatie     van     Naoberhulp     Annen     dankt     de     gulle     gever     voor     de     donatie     via     de     brievenbus     in 
 oktober.     We     gebruiken     het     geld     voor     de     telefoonkosten.     Nogmaals     dank! 
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 Artikel     Naoberhulp     op     BOKD 

 BOKD     heeft     onlangs     een     leuk     artikel     gepubliceerd     over     Naoberhulp     in     Annen.     BOKD     is     een     Drents 
 netwerk     van     en     voor     actieve,     zorgzame     en     duurzame     dorpen     en     dorpshuizen.     Je     kunt     het     artikel 
 hier  lezen. 

 Kleintje     Annermarkt,     hoe     goed     ken     jij     je     eigen     dorp? 

 Op     zaterdag     12     november     is     er     weer     Kleintje     Annermarkt.     Kleintje     Annermarkt     is     een     speurtocht 
 door     Annen     en     omgeving,     voor     jong     en     oud.     Voor     leden     en     voor     kinderen     tot     16     jaar     is     het     gratis, 
 voor     niet-leden     zijn     de     kosten     €     2,50.     De     start     is     vanaf     19:00     uur.     Vertrek     is     vanaf     Ons 
 Dorpshuis/Sportsbar. 

 Neem     een     zaklantaarn     en     een     pen     mee! 
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 Nieuw     in     Annen:     Leo’s     Trimsalon 

 Leo’s     Trimsalon 
 Noordloo     4 
 Tel.     06-30     98     99     26 
 Leostrimsalon@gmail.com 

 Digitaal     Café     in     de     bibliotheek 
 Je     kunt     weer     naar     het     Digitaal     Café     in     de     bibliotheek!     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     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?     Doe     dan     mee     met     deze     cursus. 
 Aanmelden     kan     via     de     website     van     de     bibliotheek:  www.bibliotheekannen.nl  . 

 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     al     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. 

 Commissie     Dorpsbelangen 

 Vragenlijst     over     informatievoorziening 

 De     Commissie     Dorpsbelangen     wil     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!     Alvast     bedankt     voor     je     medewerking. 

 Je     vindt     de     vragenlijst     hier:  https://forms.gle/AMgLfySZsoRPRXAz5  . 
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 Henk     Tjeerdsma     en     Janne     Bouma     Fotograaf     van     het     jaar     2022     Annen! 

 Op     zondag     30     oktober     is     Henk     Tjeerdsma     gekozen     tot     Fotograaf     van     het     jaar     2022     Annen.     Hij 
 heeft     de     prijs     gewonnen     met     een     foto     van     zwembad     de     Borghoorns.     De     jury     die     de     foto’s     anoniem 
 heeft     beoordeeld     vond     de     foto     van     Henk     creatief     en     typisch     Annen.     Nieuw     dit     jaar     was     de     categorie 
 kinderfotograaf     van     het     jaar.     De     jury     vond     de     foto     van     Janne     Bouma     met     het     hunebed     in     Annen, 
 een     uil     en     haarzelf,     Annen     ten     top. 

 De     publieksprijzen     van     zowel     de     kinderen     van     de     Eshoek     als     de     inwoners     van     Annen      zijn 
 gewonnen     door     Bram     van     Bastelaar.     De     foto     van     Bram,     bij     zonsondergang,     met     zicht     op     de 
 Hondsrug     vanaf     De     Hullen     had     in     beide     categorieën     de     meeste     stemmen.     Inwoners     van     Annen     en 
 andere     geïnteresseerden     konden     stemmen     tijdens     de     expositie     die     de     afgelopen     drie     weken     in     ons 
 dorpshuis     plaatsvond.     Ook     de     kinderen     van     de     Eshoek     hebben     in     deze     periode     een     favoriet 
 gekozen.     Tijdens     deze     expositie     waren     de     in     totaal     59     foto’s     van     18     fotografen     te     bewonderen. 

 De     winnaars     met     v.l.n.r.:     Bram     van     Bastelaar,     Janne     Bouma     en     Henk     Tjeerdsma 
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 Winnende     foto     van     Henk     Tjeerdsma     (Fotograaf     van     het     jaar     2022) 

 Winnende     foto     van     Bram     van     Bastelaar     (winnaar     publieksprijzen) 

 Winnende     foto     van     Janne     Bouma     (Kinderfotograaf     van     het     jaar     2022) 
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 Maandag     28     november:     oud     papier 

 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     geel. 

 Het     oud     papier     wordt     maandag     28     november     vanaf     18.00     uur     opgehaald.     Het     is     ook     mogelijk     om 
 oud     papier     in     te     leveren     in     de     papiercontainer     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     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     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  . 

 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  . 
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