
3 vragen aan… Danny Boxem van Handelsonderneming Boxem

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 Jasper Smit van Smit Annen
doorgegeven aan Danny Boxem van Handelsonderneming Boxem.

1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Handelsonderneming Boxem is een bedrijf dat sinds mei 2019 in Annen aan De Hullen zit. Je kunt
bij ons terecht voor diervoeding voor zowel knaagdieren en katten als rundvee en paarden. Ook
kun je bij ons terecht voor veel benodigdheden voor dieren van riempjes tot benches en
kippenhokken. Ook hebben we bodembedekking, planten, speelgoed, werkkleding, ijzerwaren en
cadeauartikelen. Dus voor elk wat wils!

Danny Boxem met zijn kinderen
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2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Onze ambitie is om ons assortiment uit te breiden naar de vraag vanuit klanten. Om zo onze
klanten tevreden te houden en nieuwe klanten aan te trekken. Ook willen we blijven groeien en
natuurlijk onszelf blijven ontwikkelen.

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
Wij geven graag het stokje door aan Renate Heunks van schoonheidssalon Annen. Omdat we
benieuwd zijn naar wat zij te vertellen heeft en we iedereen een kans willen geven om zich voor te
stellen.

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 3 april: grote zaal
Op deze ochtend komt de werkgroep toegankelijkheid om ons te vertellen over hun werk.

❖ Maandag 10 april:
Gaat niet door i.v.m. 2e Paasdag.

❖ Maandag 17 april: grote zaal
Op deze ochtend hebben we een leuke quiz.

❖ Maandag 24 april: 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.

Repair Café

In Nederland gooien we veel spullen weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Door kapotte spullen zelf te repareren,
besparen we geld en kostbare grondstoffen. Daarnaast wordt zo ook de CO2-uitstoot beperkt.
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Want als oude spullen langer gebruikt worden, is er minder
energie nodig voor het maken van nieuwe producten. Een
aantal jaren geleden was er een Repair Café in Annen actief.
Vanwege de corona-maatregelen moesten de deuren toen
sluiten.

Maar… er komen diverse vragen binnen van inwoners of er
mogelijkheden zijn om spullen te repareren. Vandaar dat we
dit graag weer willen opzetten. Vind je het leuk om hierover
mee te denken? Ben je handig en wil je samen met anderen
dit leuke project vormgeven? Dan horen we dat graag!
Je kunt hiervoor contact opnemen met: Jeannet Darwinkel,
via j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl of via 06-40 00 14 62.

Muzikale avond met Wim en Miranda

Op zaterdag 8 april om 19.30 uur organiseert Stichting Harley Dag Annen een muzikale avond met
Wim en Miranda in ‘t Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. De zaal gaat open om 19.00 uur en de
entree, hapjes en drankjes zijn gratis. Opgave kan tot donderdag 6 april via
info@harleydagannen.nl of via 06-39 37 72 95 (spreek hierbij duidelijk je naam + adres in). Zonder
opgave is er geen toegang en vol = vol.

Zaterdag 15 april oud ijzer ophaaldag!

Op zaterdag 15 april 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 in. De gehele
opbrengst gaat naar een goed doel!
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Film en foto’s van en over Annen

De Historische Vereniging Annen houdt op 21 april om 20.00 uur haar
jaarvergadering in Ons Dorpshuis. Aansluitend volgt er een film- en fotopresentatie met beelden uit 
het verleden van en over Annen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Onthulling Herdenkingsmonument Annen

Op donderdag 13 april om 19.00 uur zal burgemeester de heer Hiemstra het 
herdenkingsmonument in Annen onthullen. Het is dan precies 78 jaar geleden dat Annen is bevrijd. 
Op 4 mei 2023 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.

Zoals al eerder vermeld, heeft de Historische Vereniging al een poosje de wens om een 
herdenkingsmonument in Annen op te richten. 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.

Via onze website en facebookpagina houden we je op de hoogte van het programma op 13 april 
en de activiteiten naar deze belangrijke datum.

Annen toen en nu: De Hullen 2

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: De Hullen 2 te Annen.

Foto boven jaren in de jaren 30
Foto beneden 2023
Bron: archief Historische Vereniging Annen
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Anner Bridge Club

Het bridgen is in volle gang. We naderen alweer het einde van het seizoen 2022-2023. Dat doen
we op 27 april met een slotdrive voor onze leden. In de zomer willen we oefenavonden
organiseren en een tuinendrive voor leden.

Ondertussen zijn de cursisten van vervolgcursus bridge, die we samen met de Zuidlaarder Bridge
Club organiseren, hard bezig hun hersenen te kraken op de theorie en ook de oefeningen van de
vervolgcursus. Half april ronden we deze cursus af.

Denk je na dit gelezen te hebben, bridge dat is ook wat voor mij? Neem dan contact op met
Hanneke Huizing, secretaris van de AnnerBridgeClub, via secretaris@annerbc.nl of 06- 23 05 10
86. We organiseren in het najaar weer een beginnerscursus. Kun je al bridgen? Word dan lid van
onze gezellige bridgeclub. Onze competities zijn op donderdagavond en één keer per 14 dagen op
dinsdagmiddag. Kijk ook eens op: www.annerbc.nl.

Activiteiten Ons Dorpshuis april

Zondag 2 april
Voorjaarsconcert van Drenthina.
Aanvang 15.00 uur, de zaal is open om 14.30 uur.
Entree € 10,-, inclusief 1 consumptiemunt, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Maandag 3 april
Huiskamer IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur.
Gast: Werkgroep toegankelijkheid.

Vrijdag 7 april
Klaverjassen.
Aanvang 19.30 uur, inleg € 2.50.

Zaterdag 8 april
Kleintje Zuidlaardermarkt met Jamento en DJ Jelmer in de sporthal.
20.00 uur tot 01.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen via Ticketpoint.nl of verkrijgbaar bij de Sportsbar.
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Maandag 17 april
Huiskamer IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur
Er is een quiz.

Zaterdag 22 april
Optreden van de Groningse zanger en liedjesschrijver Erwin de Vries met zijn band De
Zunderlingen.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 uur.
Vrienden van “Ons Dorpshuis” betalen € 2.50, overige belangstellenden € 12.50.
Kaarten zijn te reserveren op www.dorpshuisannen.nl

Maandag 24 april
Huiskamer IMPULS
10.00 uur tot 11.30 uur

Kijk voor alle informatie op www.dorpshuisannen.nl.

Touwtrek vereniging Boermarke Annen (TTV Boermarke)

Sinds 18 januari is TTV Boermarke Annen een officiële vereniging geworden met inmiddels 30
leden en 2 deelnemende teams in de Drentse Touwtrek Competitie. Wij zijn ontstaan vanuit een
keetgroep in Zuidlaarderveen. Onze jongens en meiden komen uit alle omliggende dorpen, zoals
De Groeve, Zuidlaren en Annen. Na 2 jaar van weinig actie door Corona waarbij de nodige Corona
kilo’s zichtbaar waren geworden, werd het tijd om hier wat aan te doen.

Dankzij een zolder vondst waarbij de overalls van het vroegere Boermarke touwtrek team werden
gevonden, leek het diegene een goed idee om hier maar eens mee te gaan beginnen. Zonder
overleg werd de groep opgegeven om in 2022 mee te doen aan de Drentse competitie. Waarbij
sommigen er voor de eerste wedstrijd er nogal een hard hoofd in hadden, viel dit na de eerste
wedstrijd op 9 april 2022 eigenlijk al gauw weg. De sportiviteit, gezelligheid en het contact met
teams uit heel Drenthe zorgden ervoor dat iedereen enorm enthousiast werd over deze prachtige
sport.
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Dit jaar hebben wij onze vereniging uitgebreid. Naast dat wij nu een officiële vereniging zijn en
gegroeid zijn in het aantal teams en leden willen we ook qua sportieve resultaten verbeteren.
Hierom hebben we afgelopen jaar 2 coaches en trainers uit Annen aangesteld die ons hierbij gaan
helpen. Als vereniging willen wij meer doen dan alleen het beoefenen van de mooie touwtrek sport.
Zo willen wij ook iets voor het prachtige Annen betekenen. Dit hopen wij te doen door middel van
het organiseren van het paasvuur op Eerste Paasdag op 9 april! Daarnaast organiseren wij op
zaterdag 6 mei onze thuiswedstrijd op de Brink in Annen. Hierbij kunnen wij jullie hulp en steun
goed gebruiken door ons aan te moedigen en te juichen voor Boermarke!

Voor dit jaar zijn we niet actief op zoek naar nieuwe leden, maar mocht je meer willen weten over
TTV Boermarke en de Touwtrek sport? Neem dan eens een kijkje op onze Facebook pagina: TTV
Boermarke of de website van de Drentse Touwtrek Competitie: www.ttodrenthe.nl. Via onze
Facebookpagina blijf je ook op de hoogte van onze resultaten en al het andere wat je wilt weten
van de TTV Boermarke. Wij zelf zijn eigenlijk wel benieuwd hoe het met de Biljartvereniging uit
Annen gaat?

Sportieve groet en we zien je graag bij het paasvuur op 9 april en de thuiswedstrijd op 6 mei op de
Brink.

TTV Boermarke

Koningsdag Annen - help een handje mee!

Op donderdag 27 april organiseert Stichting Vrienden van Oranje weer een mooi feest op de Brink
in Annen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. De dag start om 8.30 uur met het
traditionele ontbijt, aangeboden door Ondernemersvereniging ANNO, vervolgens starten we met
verschillende activiteiten.

Voor de begeleiding van een aantal van deze activiteiten, zijn we hard op zoek naar inwoners van
Annen die het leuk vinden om te helpen! We hebben hulp nodig bij o.a. de stormbaan en de
pannakooi en de begeleiding van bijvoorbeeld de vliegtuigjeswedstrijd of het stokvangen. Ook
zoeken we vossen voor de vossenjacht.

Lijkt het je leuk om op 27 april een paar uur te helpen? Heel graag! Meld je aan via
info@koningsdagannen.nl. Geef in deze mail je naam, leeftijd en telefoonnummer aan. We kunnen
alle hulp goed gebruiken!
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8 april Kleintje Zuidlaardermarkt

Kleintje Zuidlaardermarkt, wat is dat? Zul jij je afvragen. Dat is het gevoel van een uitpuilende
Feesttent Welte met topband op de Zuidlaardermarkt, echter, nu in onze mooie warme sporthal in
Annen. Een feest der herkenning met de band Jamento, een formatie die werkelijk de dakpannen
van de tent speelde waar menig boer en burger finaal uit hun dak gingen afgelopen jaar. Met
muzikanten die oa gewerkt hebben met: Ce Ce Peniston, Tiësto, Fedde le Grand, Mr Probz, Bergit
Lewis, Edsilia Rombley, Glennis Grace, Loïs Lane en vele anderen.

Tijden van weleer komen je tegemoet, de oude songs die we herkennen van onze beroemde Disco
76 uit Annen en natuurlijk de moderne varianten voor de jeugd. Meezingen als dat lukt door wijn en
bier en wat al niet meer. Hamburgers, patat alle gemengde geuren vlogen je neus in afgeblust door
de geuren van koeien en paarden om de hoek. Dames met uitgelopen mascara en boeren op
sokken door de zaal. Menige paardenboer is z’n paard kwijtgeraakt na al die borrels. Een geweldig
feest, maar nu live in Annen, dus trek je mooie dansschoenen aan, neem je vrienden me en ga
lekker uit je dak! En wie weet kom jij je vrienden tegen van Disco 76 en van de feesttent Welte,
want die kans is erg groot.

Naast de topformatie Jamento treedt DJ Jelmer op die knalt alsof zijn leven ervan afhangt.
Jullie als uitzinnig publiek doen de rest! En uiteraard is de EHBO ook aanwezig (Eerste Hulp Bij
Ontzettend-leuke-feesten). Zien we jullie?

Wanneer: zaterdag 8 april
Waar: Sporthal Annen
Tijdstip: 20.00 - 01.00 uur
Kosten: Voorverkoop € 17,50 (in Sportsbar Annen of via ticketpoint.nl), kaarten zaal €20,-.
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18 april afdelingsavond Vrouwen van Nu Annen

Op dinsdag 18 april organiseert Vrouwen van Nu Annen een afdelingsavond. Tijdens de avond
komt Aaltsje Ypeij een muziekquiz doen met muziek uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80 en ‘90. Het belooft
een vrolijke afsluiting van het seizoen te worden.

Locatie: Ons Dorpshuis aanvang, 19.45 uur.

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? Dan 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.

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. Je kunt ook thuis zelf verder
oefenen. Bij genoeg aanmeldingen start er een nieuwe cursus. Gratis, voor leden en niet-leden
van 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.

Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met de bibliotheek Annen via
info@bibliotheekannen.nl of 088-012 82 95 of in de bibliotheek.
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Commissie Dorpsbelangen

400 euro voor Stichting Speeltuinen in Annen

Op het Food & Film Festival in september 2022 heeft de Commissie Dorpsbelangen een verloting
georganiseerd. De opbrengst van de verloting ging naar de Stichting Speeltuinen in Annen! Er is in
totaal 400 euro opgehaald. Dit bedrag is op zaterdag 12 maart overhandigd aan Jan Hunderman,
als contactpersoon van de stichting. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor de steun. Het
bedrag wordt weer besteed aan het vernieuwen of eventueel repareren van de speeltoestellen in
Annen.

Voor vragen rondom de speeltuinen in Annen kun je contact opnemen met Jan Hunderman, via
06-52 61 95 99.

Jan Hunderman neemt de cheque in ontvangst van de Commissie Dorpsbelangen

Ondernemers uit Annen presenteren zich tijdens jaarvergadering CD

Op maandag 13 maart vond na twee jaar Corona eindelijk weer de algemene jaarvergadering van
de Commissie Dorpsbelangen Annen plaats! Dit jaar waren een viertal ondernemers aanwezig om
ons mee te nemen in hun plannen voor het komend jaar.

Petra Bouwman liet een mooi filmpje zien over De Kudde van Anloo en vertelde over hun
activiteiten. Marieke Panneman van Breeland Recreatie nam ons mee in de plannen over de
budget-kinderfeestjes die het bedrijf gaat organiseren voor kinderen die het thuis niet breed
hebben. Vervolgens vertelde Jos de Boer, voorzitter van Ondernemersvereniging ANNO, over de
plannen die de Ondernemersvereniging heeft om in juni een leuk evenement te organiseren voor
de inwoners van Annen in het winkelcentrum. En als laatste kwam Marinette Boersma vertellen
over de ontwikkelingen van het mobiele invalidentoilet. Hierover binnenkort meer! Het was een
informatieve en gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar.
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De aanwezigen luisteren aandachtig naar het verhaal van Petra Bouwman

Maandag 17 april: oud papier 

Op maandag 17 april 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 oranje.

Het oud papier wordt maandag 17 april 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.

Wie wordt Anneroel van het jaar 2022?

De Commissie Dorpsbelangen Annen organiseert net als voorgaande twee jaren de verkiezing
‘Anneroel van het jaar’. De commissie wil daarmee extra aandacht besteden aan mensen die iets
bijzonders voor het dorp Annen of een dorpsgenoot hebben betekend in het afgelopen jaar. Dit kan
iets persoonlijks zijn: voor een vereniging, een goed doel of omdat iemand zich speciaal ingezet
heeft voor bijvoorbeeld een gezin, een noaberhulp of vrijwilliger.
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Iedereen kan één persoon nomineren met een uitgebreide beschrijving waarom deze persoon in
het zonnetje gezet moet worden. De commissie wil ook weten wie de aanvrager is en wat zijn of
haar relatie is met de persoon die genomineerd wordt. Aanmelden kan tot en met 16 april. De
Commissie Dorpsbelangen zal tijdens de opening van de sport- en spelweek op een leuke manier
bekend maken wie de winnaar is.

De nominatie kan per mail worden gestuurd naar anneroel@annen-info.nl.

Verkiezing Fotograaf van Annen 2023

Ook dit jaar organiseert de Commissie Dorpsbelangen een fotograaf van het jaar 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. Ook dit jaar besteden we extra aandacht aan de jongeren en zoeken we weer een
kinderfotograaf in de basisschoolleeftijd.

Waar moet jij je aan houden?
● Je mag maximaal 2 foto’s insturen.
● Amateurs en kinderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen.
● De foto moet duidelijk gelinkt zijn aan Annen of een bewoner uit Annen (dus bv een foto in

het kniphorstbos is niet genoeg, wel als je daar een Annenaar fotografeert).
● 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 Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden

voor publicatie.
● Foto’s waarop portretrecht rust zijn uitgesloten van deelneming. Indien Commissie

Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op
de inzender (anders gezegd: 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 Commissie Dorpsbelangen.

Na de sluitingsdatum worden de foto’s uitgebreid door een jury beoordeeld. Daarna willen we de
foto’s net als vorig jaar tentoonstellen, zodat volwassenen en kinderen een keus kunnen maken
voor de publieksprijzen. De winnaars worden in de tentoonstellingsruimte bekend gemaakt.
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Dus lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Pak je camera of telefoon en ga aan de slag! We zijn
benieuwd naar de resultaten.

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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