
 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen                                                                                                                               1 

 

September 2022 Jaargang 13 

3 vragen aan… Hans de Groot van Bloemigkado 
 
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 Ivar van der Leij van Dutch Mountain 
Marketing doorgegeven aan Hans de Groot van Bloemigkado.  
 
1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven? 
Bloemigkado is een duurzame bloemenwinkel met veel woonaccessoires en leuke kadootjes. 
Onze filosofie hierbij is dat het leuk en betaalbaar moet zijn. In de afgelopen 9 jaar zijn we enorm 
gegroeid. Naast twee fysieke winkels in Annen en Haren, zijn wij inmiddels één van de grootste 
online bloemen aanbieders van Nederland. Dagelijks rijden onze auto’s door de regio om de 
boeketten te bezorgen. Twee jaar geleden zijn wij er een groothandel voor bloemen en planten bij 
begonnen. Hier kopen wij bloemen en planten in voor andere bloemisten. Hierdoor kunnen wij 
groter inkopen en hierdoor de prijzen lager houden.  
 

 
BloemigKado Annen 

 
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen? 
Voor de toekomst zitten wij nog vol plannen en ideeën. We willen blijven innoveren om zo een 
bloemenwinkel te zijn die met z’n tijd meegaat. Binnenkort kunnen wij iets presenteren wat uniek 
is. We zijn nog in ontwikkeling, maar hopen dit binnen twee maanden te kunnen laten zien. Houd 
hiervoor onze sociale media in de gaten! 
 
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom? 
Ik geef de 3 vragen door aan René Tent van dierenspeciaalzaak Tent.  
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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 5 september: een gezellige koffie-ochtend met een leuke quiz. 
 Maandag 19 september: 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. 
 
 

 
 
Kennismakingsbijeenkomst / Openbare les Voel je Goed! 
Op maandag 5 september vindt de openbare les Voel je Goed! plaats. Dit is op de eerste dag van 
de week van Lezen en Schrijven. Voel je Goed! gaat over gezond leven in Aa en Hunze: doe mee! 
Locatie: Impuls Welzijn, Brink 10 Gieten.  
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur. 
 
Wil je ook werken aan een gezonder leven door lessen in eenvoudige taal te volgen? Dan is Voel 
je Goed! precies iets voor jou. Informatie over gezonde voeding vinden en begrijpen is niet 
gemakkelijk. En deze informatie beoordelen en toepassen is vaak nog lastiger. In de openbare les 
krijg je al een paar tips. Wil je fit worden? Kom naar de kennismakingsbijeenkomst op 
maandagavond 5 september bij Impuls in Gieten. Deelname is gratis. 
 
 

mailto:c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
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Zaterdag 17 september oud ijzer ophaaldag! 
 
Op zaterdag 17 september 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. 
 
Koffiedrinken op woensdagavond 
Voor alle 65+ers uit Annen: Vanaf woensdagavond 21 september a.s. van 19.00 tot 21.00 uur 
gaan we in de grote zaal van ‘t Holthuys gezellig koffiedrinken en (voor degene die daar behoefte 
aan heeft) klaverjassen en/of een ander spelletje spelen.  
We gaan met elkaar de ‘nieuwtjes van het dorp’ bespreken en wat men in het dagelijkse leven zoal 
bezighoudt. Dit willen we elke woensdagavond gaan doen.  
 
Koffie en entree is gratis en wordt gesponsord door Stichting Harleydag Annen. Voor de eerste 
keer willen we graag dat men zich opgeeft om in te schatten hoeveel mensen er komen. Opgave 
kan per mail: info@harleydagannen.nl of telefonisch: 06-39 37 72 95. 
 
Internationale Ouderendag 
Zaterdag 1 oktober a.s. is het Internationale Ouderendag en dat gaan we vieren met een dag vol 
leuke evenementen in ‘t Holthuys. Houd Prikbord Annen (Facebook) en de Facebookpagina van 
de Stichting Harleydag Annen in de gaten. 
 
 

Afdelingsavond Vrouwen van Nu Annen 
 
Op dinsdag 20 september houdt Vrouwen van Nu Annen een afdelingsavond met Marianne 
Duinkerken, schaapsherder op het Balloërveld. Aanvang: 19.45 uur, locatie: Dorpshuis. 
 
 

Concert koor d’Anner Zangoelen 
 
Het gemengd koor d'Anner Zangoelen geeft het Donateursconcert op vrijdag 23 en zaterdag 24 
september in het Dorpshuis in Annen. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang concert om 20.00 uur. 
Kaarten kunnen gehaald worden op de donderdagen 8 en 15 september tussen 18.30 en 19.00 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
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uur in het Dorpshuis in Annen of anders reserveren: tel 0592-273820 of 0592-580580, mail: 
dannerzangoelen@gmail.com. 
 
 

18 september Ototec grasbaanraces in Annen, eindelijk we mogen weer! 
 
MC Annen maakt zich op om op zondag 18 september de 17e Ototec grasbaanraces te 
organiseren. Dat zal dit jaar gebeuren zonder twee mannen van het eerste uur. In de afgelopen 
jaren zijn twee vrijwilligers ontvallen. Eerst overleed Henk Huisman, die jarenlang betrokken is 
geweest bij de opbouw van de baan op maandag en daarnaast op zondag een prominente plek 
innam in de fuik. Men zal de scherpe en soms ook kritische opmerkingen van Henk absoluut gaan 
missen. En in 2022 overleed motorsportvriend Jan Boers. Jan was een van de oprichters van MC 
Annen en hij heeft lange tijd deel uitgemaakt van ons bestuur. Vanzelfsprekend zal men de 
inbreng van Jan ook enorm gaan missen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ototec 
In 2019 heeft MC Annen een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 3 jaren weten te strikken, 
maar door Corona bleef dit beperkt tot de wedstrijd in 2019. Gelukkig heeft het bedrijf Ototec zich 
bereid verklaard om het contract te verlengen t/m 2024, zodat men ook de komende 3 edities het 
evenement kan organiseren als Ototec Grasbaanraces. 
 

 
De ondertekening van het eerste contract in het voorjaar van 2019 

 
De grasbaanraces is een GRATIS motorsportspektakel dat jaar in jaar uit door duizenden 
enthousiaste mensen wordt bezocht. Niet alleen de races zijn hierbij belangrijk maar ook het 

mailto:dannerzangoelen@gmail.com
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gezellig samen zijn, met jong en oud. Race fans, familieleden, toevallige passanten, feestvierders 
iedereen is welkom. In en om de feesttent van Klinkhamer Catering is het dan ook goed toeven.  
 
Jeugd 
Ook dit jaar ligt de nadruk bij de races weer op de jeugd. Tot  grote spijt van de organisatie moet 
men echter wel constateren, dat het aantal jongens en meiden in de verschillende jeugdklassen 
aan de magere kant is. Dat zal ongetwijfeld mede veroorzaakt worden door het feit, dat er 
afgelopen jaar nauwelijks wedstrijden zijn geweest. De hoop is dat er binnenkort weer meer rijders 
zullen meedoen. In de verschillende klassen zal gestreden worden voor het Nederlands 
Kampioenschap. Aangezien dit voor vrijwel alle klassen de laatste wedstrijd van het seizoen is, 
zullen in Annen ook de nationale kampioenen gehuldigd worden. En net als andere jaren kan men 
ook dit jaar genieten van de strijd in de regioklasse en zal er ook een demo worden verreden door 
een aantal zijspancombinaties uit binnen- en buitenland. 
 

 
 
Met hulp van hoofdsponsor Ototec Automotive, overige sponsoren, een grote groep vrijwilligers en 
de medewerking van de buurtbewoners belooft 18 september weer een mooie dag te worden.  
De training begint om 10.15 uur en de rijders worden om 12.00 uur voorgesteld aan het publiek. 
Tijdens de rijdersvoorstelling worden alle coureurs persoonlijk aan het publiek voorgesteld om 
vervolgens als één groot lint langs het publiek te rijden. Dit is voor met name de jongste rijders 
altijd al een hele happening op zich. Vervolgens beginnen de wedstrijden. 
Meer informatie: www.mcannen.nl   https://www.facebook.com/MCAnnen 
 
 

Leer bridgen of kom bridgen bij de Anner Bridge Club 
 
De Anner Bridge Club organiseert samen met de Bridgeclub Zuidaren een beginnerscursus bridge. 
Je leert in 12 lessen het mooie, gezellige spel bridge. De lessen vinden plaats op 
woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur in het Brinkhotel te Zuidlaren. Op 14 september starten 
we onder leiding van Pia Wiersma, een door de Nederlands Bridge Bond erkende docent. De 
kosten bedragen 95 euro inclusief het theorieboek.  
 
 
 

http://www.mcannen.nl/
https://www.facebook.com/MCAnnen
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Informatie 
Voor meer informatie of voor aanmelding kun je terecht bij Marianne Steenbergen tel. 06 29 09 94 
81 of via: www.annerbridgeclub.nl. Je kunt ook contact opnemen met Evien Oei tel. 050 409 51 76 
of 13031.bridge.nl.  
 

   
 
Kun je al bridgen? Word dan lid van onze gezellige bridgeclub. We spelen elke donderdagavond 
en 1x per 14 dagen op de dinsdagmiddag. De start van de competitie is op 13 september. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom! Ook hiervoor kun je contact opnemen met Marianne Steenbergen.  
 
 

Burendag in en bij het dierenparkje: zaterdag 24 september 
 
Op zaterdag 24 september is het weer landelijke Burendag, een initiatief van het Oranjefonds. Net 
als eerdere jaren gaan we dit vieren in het dierenparkje achter ’t Holthuys.  
 
Alle buren en vrienden van het dierenparkje, jong en oud, worden van harte uitgenodigd om deel 
te nemen aan een gezellige Burendag-ochtend. Wat gaan we doen? 
 
Het dierenparkje heeft een financiële bijdrage gekregen van het Oranjefonds om op Burendag aan 
de slag te gaan met het uitbreiden van de kippenren. Nu de kippen steeds vaker een lange periode 
‘opgehokt’ moeten worden vanwege de vogelgriep, is een ruimere ren geen overbodige luxe.   
 

                       
 
Daarnaast zijn er nog andere klussen, zoals het opnieuw vormen van de konijnenheuvel. Die is 
door fanatiek graafwerk van enkele bewoners her en der ingezakt en verdient een opknapbeurt. 
Ook liggen er verspreid door het dierenparkje veel kleine stenen die we graag willen opruimen. En 
natuurlijk is er in het dierenparkje altijd genoeg dagelijks voer-, veeg- en schoonmaakwerk. 
 

http://www.annerbridgeclub.nl/
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Naast samen klussen willen we er natuurlijk ook gewoon een heel gezellige ochtend van maken en 
daarom is er voor iedereen koffie/thee/ranja en een lekkernijen-buffet. Kun je helpen klussen, geef 
je dan op via info@dpannen.nl of via Whatsapp 06-20 25 52 33 (Linda). We starten met klussen 
om 9.00 uur. Kun je niet helpen klussen, dan ben je van harte welkom voor de koffie! We 
verwachten rond 10.30 het buffet met lekkernijen klaar te hebben staan. Om 13.00 uur ronden we 
de gezelligheid af en stoppen we met klussen. Graag tot Burendag! 
 
 

Doe Het Zelf Klinkers in Annen is geopend 
 
Op dinsdag 26 juli was het dan eindelijk zover. Na lange voorbereidingen ging Doe Het Zelf 
Vakwinkel  Klinkers open. Op 1 juli heeft Hubo Kah voorgoed haar deuren gesloten aan de 
Kruisakkers. Jan Luurt en Tineke Klinkers vonden het zonde dat zo’n bedrijf verloren zou gaan 
voor het dorp en hebben daarom de stap genomen om de winkel voort te zetten op een nieuwe 
locatie.  
 

 
 
Uiteindelijk is besloten afscheid te nemen van de naam Hubo en onder eigen naam verder 
gegaan. Renate Kah zal als vertrouwd gezicht werkzaam blijven bij DHZ Klinkers en daar samen 
met Martin Menninga de klanten voorzien van de juiste hulp en adviezen. 
 
Na de overname van de voorraad van Hubo Kah kon begin juli eindelijk begonnen worden met 
verhuizen en inrichten. In drie weken tijd is er veel werk verzet waarna op 26 juli de deuren 
geopend konden worden. In augustus hebben we al veel klanten mogen verwelkomen en veel 
enthousiaste reacties mogen ontvangen. Nog niet alles is klaar en aangevuld maar de basis staat 
er. De komende weken zal er nog hard gewerkt worden om de puntjes op de i te zetten. Medio 
september/ begin oktober zal er een feestelijke opening plaatsvinden. 
 
Doe Het Zelf Klinkers is gevestigd aan Smalwolde 3 in Annen. 
Tel. 0592-271359 / info@doehetzelfklinkers.nl / www.doehetzelfklinkers.nl  
 
 

 
 

Activiteiten in Ons Dorpshuis in de maand september. 
 
Vrijdag 2 september: 
Klaverjassen.  
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. 
Inleg:  € 2.50 
 
 
Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober: 
Optreden van d’Anner Zangoelen. 
Aanvang: 20.00 uur. 

mailto:info@dpannen.nl
mailto:info@doehetzelfklinkers.nl
http://www.doehetzelfklinkers.nl/
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Op de maandagochtenden 5 september en 19 september van 10.00 uur tot 
11.30 uur is iedereen welkom voor een samenzijn met de medewerkers van IMPULS- welzijn Aa 
en Hunze. 
 
Van 5 september tot 27 september kunnen leden van de Rabobank hun stemmen uitbrengen op 
de club of de vereniging die zij een warm hart toedragen. Ook “Ons Dorpshuis” doet dit jaar weer 
mee met de jaarlijkse Rabo ClubSupport. Hopelijk mogen we ook deze keer weer een mooi bedrag 
aan sponsorgeld in ontvangst nemen om onze doelen ten aanzien van een aantrekkelijk aanbod 
van activiteiten te realiseren. Nadere informatie volgt via de diverse kanalen. 
 
Om alvast in de agenda te noteren: koffieconcert 
Nieuw in Ons Dorpshuis: koffieconcert. 
Op zondag 9 oktober om 11.30 uur kun je genieten van een koffieconcert m.m.v. Josien Bakker. 
Onder begeleiding van haar gitaar laat Josien ons genieten van liedjes in zowel het Gronings als in 
andere talen. In 2020 was ze de winnares van het ‘Grunniger Laidjesfestival’. 
Na afloop van het concert bestaat de mogelijkheid om gezellig aan te schuiven bij een lunchbuffet. 
Over tijden en kosten wordt uitgebreid melding gemaakt in het volgende Mededelingenblad, de 
nieuwsbrief van het dorpshuis en via Facebook. 
 
 

Fietsen voor Oekraïne 
 
De Oekraïense vluchtelingen in onze omgeving zijn bijna allemaal voorzien van een fiets. 
Daarmee is de fietsenactie niet klaar. Omdat benzine en diesel in Oekraïne alleen leverbaar is 
voor het leger of onbetaalbaar is, zamelt Stichting De Leeuw Kyiv (en.deleeuwkyiv.nl) onder 
andere 2000 fietsen in om de bewoners weer mobiel te maken. 
 
Heb je een goed rijdbare fiets die je kunt missen? Bel dan naar Hans Brandts Buys, Vlouwakkers 
10 in Annen, 06 - 1526 1299 en hij haalt de fiets graag bij je op. Wekelijks gaan er 1 of meer 
transporten vanuit het noorden naar Oekraïne. De bevolking is je dankbaar voor elke fiets. 
 
 

Handbalvereniging Annen (HVA) 
 
HVA is een gezellige, actieve handbalvereniging die veel biedt aan onze 
leden, HVA is een vereniging voor iedereen. Op dit moment tellen we een 
kleine 60 leden. Naast de competitiewedstrijden organiseren we ook 
gezellige andere activiteiten; onder andere verloting met muziek op onze 
HVA dagen en andere acties die ons geld opleveren. Kortom, een 
gezellige, sportieve vereniging. 
 
Gooi jij de bal door! 
Ledenwerving van de lagere schooljeugd heeft het komend seizoen onze volledige aandacht. In 
september starten we met de actie: Gooi jij de bal door! In samenwerking met openbare 
basisschool de Eshoek organiseren we handbal gymlessen voor alle groepen onder leiding van 
een ervaren handbal trainer van de NHV. HVA richt zich het komend seizoen op de 
toekomstbestendigheid van onze mooie dorpse sportvereniging. 
We gaan ons richten op: 
 

 Ledenwerving en ledenbehoud van onze vereniging 

 Financiële gezondheid 

 Maatschappelijke positie in ons dorp. 
 
  

https://en.deleeuwkyiv.nl/post/fietsen-voor-oekraine
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Rabo ClubSupport Actie 
Draag je HVA een warm hart toe, stem dan ook op HVA, tijdens de verkiezingsweken van de Rabo 
ClubSupport Actie. Je kan stemmen, als je lid bent van de Rabobank, van 5 tot en met 27 
september 2022.  Ben je nog geen lid van de Rabobank? Dan kun je lid worden. Onder 
'Lidmaatschap' bij https://www.rabobank.nl/leden lees je wat het inhoudt en kun je je meteen 
aanmelden. Lid worden kan gratis en heel eenvoudig via de Rabo App. Houd de info, hoe je kan 
stemmen, via de Rabobank, op ClubSupport in de gaten en  de FB-pagina en/of Website van HVA.  
 
 

Aftrap nieuwe seizoen Hunzekoor 17 september in café ’t Keerpunt  
 
Op zaterdag 17 september viert het Hunzekoor de start van het nieuwe koorseizoen in café ’t 
Keerpunt in Spijkerboor. Tussen 10.00 en 14.00 uur is er een fancy fair die het koor om 12.00 uur 
en om 13.00 uur opluistert met mooie liederen uit het programma Over liefde en troost uit het 
vorige seizoen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hunzekoor 

De optredens staan onder leiding van dirigent Inge Roelands. Te koop zijn goede 
tweedehandsspullen voor huis tuin en keuken, kleding & accessoires, sieraden, speelgoed en door 
leden zelfgemaakte (of geteelde!) producten. De opbrengst komt ten goede aan de koorkas. In 
Spijkerboor en Oud en Nieuw Annerveen wordt op deze dag ook een opritverkoop gehouden, van 
10.00 – 13.00 uur. 
  
Het Hunzekoor start het seizoen met twee open repetities. Op dinsdagavond 13 en dinsdagavond 
20 september zijn geïnteresseerde zangers van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te 
proeven. Repetities zijn dinsdags van 19.30 uur tot 21.45 uur in ’t Keerpunt in Spijkerboor. We 
beginnen aan een nieuwe concertprogramma met als thema Kinderen, met zeer gevarieerde 
liederen van klassiek tot modern. Prima tijd om in te stappen! Overigens zijn belangstellenden ook 
buiten de open repetities van harte welkom om een paar keer vrijblijvend mee te doen. 
 
 

Nieuwe openbare verlichting in Annen 
 
Binnenkort wordt de verlichting van alle vier meter hoge masten in Annen vervangen door zuinige 
ledverlichting. Daarvoor is het nodig om de lantaarns op deze masten te vervangen. Er zijn drie 
verschillende in Nederland gemaakte lantaarns beschikbaar. Inwoners van Annen kunnen kiezen 
welke lantaarn het straatbeeld van Annen gaat verfraaien. 
 
Proefopstelling 
Om te kunnen zien hoe de nieuwe lantaarns er uitzien en hoe ze ’s avonds licht geven, is er een 
proefopstelling geplaatst aan de Paalslagen ter hoogte van huisnummer 2 – 14. De lantaarns 
branden niet altijd voluit. Om extra energie te besparen worden ze op bepaalde tijden gedimd.  
Tot 20.00 uur branden ze 100%. In de loop van de avond en nacht naar 70% en 50% en vanaf 
06.30 uur weer 100%.  

https://www.rabobank.nl/leden
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Welke lantaarn kiest Annen? 
Woon je in Annen dan hoort de gemeente Aa en Hunze graag welke lantaarn jouw voorkeur heeft. 
De masten van de proefopstelling zijn met een sticker genummerd, A687, A688 en A689. Op 
www.aaenhunze.nl/lantaarn kun je je keuze aangeven. Dit kan tot en met 11 september. In de 
week van 19 september laat de gemeente weten welke lantaarn favoriet is. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gezocht: vrijwilligers voor de Stichting Oud en Nieuw. 
 
De Stichting Oud en Nieuw is al weer bezig met de voorbereidingen voor een gezellig en leuk Oud 
en Nieuw feest op 31 december 2022 voor de inwoners van Annen. Wij zijn dan ook op zoek naar 
vrijwilligers die mee willen helpen met organiseren en voorbereiden van het Oud en Nieuw feest. 
 
Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen bij het opbouwen van het Oud en Nieuw feest en 
er een gezellig en leuk feest van te maken, stuur dan een persoonlijk bericht via Facebook of 
Instagram. Ook kun je je aanmelden via de mail: stichtingoudennieuw@outlook.com met daarin je 
telefoonnummer. 
 
Bellen kan ook met Lisa Knuppe, telefoonnummer 06-37 34 08 23 of Otto van Geldere, 
telefoonnummer 06-45 81 43 88. Graag na 16.30 uur bellen. Zodra je je hebt aangemeld, nemen 
we contact met je op. 
 
 
 
 

  

https://www.aaenhunze.nl/lantaarn
mailto:stichtingoudennieuw@outlook.com
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Stichting Buitenspeelvoorzieningen Annen 
 
Annen is een dorp voor iedereen, jong en oud. Een van de geneugtes is het horen van spelende 
kinderen in een groene rustige omgeving. Iedereen kent wel diverse speelpleinen, speeltuintjes en 
natuurlijk de inmiddels befaamde ‘Street’ tegenover het dorpshuis. In totaal zijn er in Annen vijf, 
waar een veilige omgeving is gecreëerd met diverse speeltoestellen waar kinderen zich op een 
leuke, uitdagende maar ook veilige manier kunnen uitleven.  
 
Het is heel begrijpelijk om te denken dat de gemeente dit soort speelvoorzieningen plaatst, 
onderhoud en vervangt. De werkelijkheid is dat de inwoners van Annen hiervoor grotendeels zelf 
moeten zorgdragen en daarom zijn er voor iedere buurt en ieder speelpleintje vrijwilligers aan het 
werk om te zorgen dat deze wanneer nodig worden vervangen.  Hiervoor is veel geld nodig.  
 
Geld 
Het geld voor deze toestellen komt voor een deel van de gemeente, maar voor het merendeel uit 
fondsen, buurtacties, sponsoring en de bewoners zelf. Hoewel er veel initiatief ligt bij de buurten 
zelf kunnen deze niet direct aanvragen doen bij fondsen. Om de diverse activiteiten te coördineren 
en te ondersteunen is in 2004 een stichting opgericht, Stichting Buitenspeelvoorzieningen Annen. 
Via deze stichting wordt contact met de gemeente onderhouden en worden gecoördineerde 
fondsaanvragen gedaan om op deze manier de diverse speellocaties in stand te houden. Onlangs, 
vanuit een gezamenlijke actie tussen de stichting en een groep vrijwilligers vanuit de buurt, zijn er 
fondsen opgehaald om de speeltuin aan de Vreding/Riggel in ere te herstellen, nadat het 
speeltoestel hier was afgekeurd en verwijderd.  
 
Steun 
Stichting Buitenspeelvoorzieningen Annen blijft hiervoor in actie komen en kan steun vanuit ons 
dorp hard gebruiken om bijvoorbeeld als vrijwilliger aanspreekpunt te zijn voor jullie speelplaats, 
zitting te nemen in het stichtingsbestuur of door iets heel simpels zoals stemmen op 
Speeltuinvoorzieningen Annen via de Rabo Club Support actie. Laten we samen Annen speelbaar 
en kindvriendelijk houden! 
 

 
 
Digitaal Café weer in de bibliotheek 
Vanaf 5 september kun je weer naar het Digitaal Café in de bibliotheek. Heb je vragen omtrent 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, het gebruik van de website en diverse apps. 
Tijd: elke maandag van 14.00 – 16.00 uur. 
 
Computer cursussen 
In oktober beginnen we weer met de computer cursussen Klik & Tik en Digisterker. Voor meer 
informatie kun je een folder afhalen in de bibliotheek. Of kijk op onze website 
https://www.bibliotheekannen.nl/.  
Iedereen kan hieraan gratis deelnemen, je hoeft dus geen lid te zijn. 
 
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.  

https://www.bibliotheekannen.nl/
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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. 
 
 

 
 
 
                                                                                                                          
 

 

Theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ 
 
Handbal Vereniging Annen heeft in samenwerking met Voetbalvereniging Annen en Badminton 
vereniging Annen een hele leuke seizoen-aftrap geregeld, de theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker 
op!’. De organisatie en de toneelspelers van deze humoristische voorstelling willen natuurlijk graag 
dat er zo veel mogelijk mensen komen kijken. Iedereen is dus van harte welkom. Kom met ons 
kijken naar deze unieke voorstelling. 
 

 Wat: Theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’  

 Wanneer: maandag 12 september. 

 Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. 

 Waar: Ons Dorpshuis in Annen. 

 Voor wie: sporters (jeugd & volwassen), trainers, coaches, ouders, begeleiders, bestuur, 
overige vrijwilligers. Kortom voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met 
sport. 

 Door wie: Stichting Positief Coachen. 

 Kosten: Gratis!   

 Doel: Campagne ‘Naar een positief sportklimaat’ 

 Recensies: “Het is een hele belevenis. En het inspireert enorm; het zorgt dat mensen zich 
bewust worden van hun gedrag” ‘Plezier en zelfvertrouwen, daar draait het om! Die boodschap 
wordt op een geweldige manier gebracht”.  

 Opgave: Scannen QR-code, zie foto hier onder. Of QR-code scannen in de persoonlijke app 
die de verschillende sportverenigingen in Annen rond sturen. 

 Meer info: www.datschietlekkeropzo.nl  
 

 
 
 
 

http://www.datschietlekkeropzo.nl/
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Naoberhulp in Annen is een initiatief van een groep inwoners die graag iets voor een ander wil 
betekenen. Heb je een hulpvraag? Dan mag je ons altijd mailen of bellen. Spreek bij geen gehoor 
naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je terug.  

Naoberhulp Annen is bereikbaar via telefoon 06 – 26 11 55 29 en 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. 

 
 

Commissie Dorpsbelangen 

 
 

Rabo Club Support 
 
De Commissie Dorpsbelangen doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Club Support. Van 5 tot 
en met 27 september kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op de club of de vereniging die je 
een warm hart toedraagt en die daardoor financieel gesteund wordt om goede doelen na te 
streven. Het doel van de Commissie Dorpsbelangen is de organisatie van de 51e sport- en 
spelweek in 2023! Hopelijk mogen we op jouw stem rekenen. 
 
 

Zaterdag 10 september: Film & Food Fair Annen 
 
Op zaterdag 10 september organiseert de Commissie 
Dorpsbelangen Annen een Film & Food festival op de grootste 
Brink van Europa! Kijk en luister mee naar een film voor de jeugd 
of voor volwassenen via silent disco koptelefoons. 
 
Programma 
16.00 uur:  festivalterrein is open 
17.00 uur:  start jeugd film Turning Red 
20.00 uur:  start avondfilm (wordt binnenkort bekend, houd 

hiervoor Facebook en Instagram in de gaten) 
 
Films 
Het geluid gaat via het systeem van silent disco. Er zijn 200 
koptelefoons beschikbaar! Dus op=op. 
Neem gerust je eigen stoel of kleed je mee, maar we maken het 
ook gezellig met stropakken en zithoekjes. 
 
Foodcourt 
Geniet van 16 uur tot 23 uur van het  aanbod binnen onze foodcourt:  

 Er is een BBQ plein, waar je een klein vleespakketje koopt  om zelf te bakken op onze Tuk Tuk 

 Verse pulled pork op een bolletje  

 Heerlijke Vega wraps  

 Hotdogs om van te smullen 

 Popcorn voor bij de film 

 Suikerspinnen voor de zoete trek 

 En… een bar met diverse dranken.  
 

mailto:naoberhulpannen@gmail.com
http://www.sportenspelweek.nl
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Wat is er nog meer?   

 Onze traditionele verloting voor het goede doel!  

 Een kampeer opstelling met een gezellig kampvuur waar de kinderen een broodje of 
marshmallows kunnen bakken.  

 
Je betaalt cash of met consumptiebonnen, deze kun je op de Brink kopen met cash of pin  
We werken met afgeronde euro prijzen. We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 10 
september!  
 
 

Verkiezing Fotograaf van Annen 2022 

Je hebt nog even om jouw foto in te sturen voor de verkiezing Fotograaf van het jaar 2022 Annen! 
De sluitingsdatum is namelijk op 15 september. 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 weken, 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. 
 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!  
 
 

  

mailto:foto@annen-info.nl
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Opnames playbackshow S&S week gereed! 
 
De opnames van de playbackshow zijn na het nodige edit werk gereed. Door technische 
problemen zijn er helaas geen opnamen gemaakt van het eerste optreden van de mini's van ploeg 
Blauw (wel het finale optreden) en is het laatste deel van het optreden van de mini's van Rood 
weggevallen. Je kunt de optredens hier bekijken: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL36G0wjd60sjef7BiFKrNnY2brRqTjzgN.  
 
 

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.  

 
 

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.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL36G0wjd60sjef7BiFKrNnY2brRqTjzgN
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.instagram.com/commissiedorpsbelangenannen
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl

