
 

Dierenparkje Annen zoekt donateurs  
“Met een financiële bijdrage kunnen we dit voorjaar nieuwe lammetjes verwelkomen”  
 
Het Dierenparkje in Annen is al jaren een begrip in het dorp. Menig opa en oma bezoekt het 
parkje met hun kleinkinderen en ook de bewoners van ‘t Holthuys maken regelmatig een rondje 
om het park. Linda ten Berge is al 8 jaar betrokken bij het Dierenparkje. “Hoe lang het exact 
bestaat, weet ik niet”, vertelt Linda. “Vroeger maakte het nog deel uit van ‘t Holthuys, maar eind 
2000 is het een stichting geworden.”  

Dierenliefhebber  
Linda is inmiddels vrijwilligerscoördinator. Ze maakt onder andere de roosters, doet het 
voorraadbeheer en is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers, maar bovenal is 
ze dierenliefhebber. “Ik vind het heerlijk om hier te zijn, de dieren te voeren en de hokken schoon 
te maken. Ik kom hier helemaal tot rust”, zegt Linda, terwijl ze ram Tristan in zijn vacht kriebelt. 
“We werken met veel vrijwilligers. Iedere week heeft een ander groepje vrijwilligers ‘dienst’. Zij 
zorgen ervoor dat de schapen, kippen en konijnen goed verzorgd worden en het parkje netjes 
blijft.  



 

Afgelopen zomer hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee schapen wegens 
ouderdom. Hierdoor is er weer ruimte voor jonge dieren; het komende voorjaar willen we graag 
een paar drachtige ooien verwelkomen in het parkje!”  
 
Extra bijdrage  
Uiteraard kost het beheer van het dierenparkje geld. “Naast de kosten voor voer, stro en hooi, 
hebben we ook de kosten voor inentingen, registratie van dieren, verzekeringen en onderhoud 
van het terrein”, legt Linda uit. “Jaarlijks hebben we ongeveer € 1250,- nodig om kosten te 
kunnen dekken. Laatst hebben we een leuke bijdrage ontvangen van de Rabo Clubsupport actie. 
Dit bedrag moeten we besteden aan onderhoud van het terrein en het gebouw. Hier zijn we 
natuurlijk hartstikke blij mee, maar toch kunnen we nog extra steun gebruiken. Daarom willen we 
de inwoners van Annen vragen om een extra bijdrage. Met deze extra bijdragen hoopt het 
Dierenparkje weer even vooruit te kunnen én in het voorjaar nieuwe lammetjes te kunnen 
verwelkomen.”  
 

 
 
Financiële bijdrage  
Een eventuele financiële bijdrage kun je storten op het volgende banknummer:  
NL29 RABO 0302 9546 86 t.n.v. Stichting Dierenpark Annen. Uiteraard zijn jaarlijks 
automatische donaties ook zeer welkom.  
 
Het dierenparkje is eigendom van een stichting, erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende 
Instelling. Dankzij deze ANBI-status zijn bijdragen aftrekbaar van de belasting. De stichting werkt 
met een open begroting die je kunt inzien op de website www.dpannen.nl. 
 
 
Vrouwen van Nu Annen 
In verband met de coronamaatregelen zijn er voorlopig geen afdelingsavonden 
van de Vrouwen van Nu.  
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Maandag 21 december: oud papier  
 
Oud papier wordt maandelijks opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers van de 
Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers (tijdelijk vier vanwege Corona maatregelen) van 
één van de Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dit ploeg oranje. 
 
In verband met problemen bij het oud papier bedrijf wordt er, anders dan eerder aangegeven, 
maandag 21 december oud papier opgehaald, vanaf 18.00 uur. Als je buiten de dorpsgrens 
woont of eerder een brief hebt ontvangen, dat je het papier aan de juiste kant van de weg 
neerzet, daar waar de vrachtwagen rijdt. Dit in verband met de veiligheid, zodat we niet meer (in 
het donker) de straat hoeven over te steken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (bv 
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.  
 
 
Lezersonderzoek Mededelingenblad 
 
Om inzicht te krijgen in hoe het Mededelingenblad gewaardeerd wordt door de inwoners van 
Annen, houdt de Commissie Dorpsbelangen een (online) lezersonderzoek.  
 
Met de uitkomsten van dit onderzoek stemmen we het 
Mededelingenblad af op de verwachtingen en wensen van de 
lezers. Deelname aan het onderzoek duurt maar 2 minuten. 
Mocht je het niet online kunnen doen, kun je een mail met je 
naam en adres sturen naar: info@annen-info.nl. Dan zorgen 
we ervoor dat je een papieren versie in de brievenbus krijgt! 
 
Alvast bedankt voor je medewerking!  
 
Je kunt de enquête invullen via: 
https://nl.surveymonkey.com/r/8FRTTTN 
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Ons Dorpshuis 
 
We hebben goed nieuws! Per zelfstandige ruimte mag het dorpshuis met inachtneming van de 
RIVM regels maximaal 30 personen ontvangen. Helaas zal er zowel in het dorpshuis als in de 
Sportsbar geen gebruik gemaakt kunnen worden van de catering. Desgewenst kun je voor een 
bijeenkomst een zaal reserveren. 
 
 

 
Impuls 
  
Ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in het dorpshuis door corona, houden we contact! 
 
Online huiskamer 
Op maandag 14 december organiseert Impuls een online huiskamer. Je kunt van 10.00 tot 11.00 
uur inloggen door via Google Chrome de link https://tintenmeet.mica.nl/HuiskamerAnnen  in te 
typen en toestemming te geven voor gebruik van je camera en microfoon. In deze groep kunnen 
maximaal 10 deelnemers inbellen voor een groepsontmoeting. Even gezellig wat babbelen met 
elkaar. Ieder voor het scherm van de eigen telefoon, computer of tablet en ieder met een eigen 
kop koffie; zo bemoedigen elkaar met een leuk verhaal, een mooi gedicht of iets anders. 
 
Spreekuur 
Op dinsdag 15 december houdt Impuls spreekuur, van 10.00 tot 11.30 uur. Heb je ergens hulp bij 
nodig en weet je niet goed waar je terecht kunt? Wil je gewoon een praatje maken of je verhaal 
kwijt? Je kunt via 06-13 22 74 83 contact opnemen met Martine Hopman. Als je liever persoonlijk 
contact hebt, kun je bellen om een afspraak te maken op ons kantoor in Gieten.  
 
Dorpsomroep Aa en Hunze 
Om dorpsbewoners extra mogelijkheden te geven tot contact en gezelligheid is Impuls gestart 
met de ‘dorpsomroep’. Wil je iemand verrassen met een boodschap of een lied? En heb je hierbij 
de inzet van de dorpsomroeper nodig? Tegen een vrijwillige gift kun je gebruik maken van de 
megafoon en/of de diensten van de dorpsomroeper. Voor meer informatie: Dorpsloket 
Gasselternijveen,  telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur via 06-28 35 98 41 of via email info@dorpscoopdebrug.nl.  
 
Wanneer je belangstelling heeft om mee te doen aan een belcirkel, whatsapp-groep of 
beeldbelgroep, dan kun je je interesse kenbaar maken via Martine Hopman, 06-13 22 74 83 of 
m.hopman@impulsaaenhunze.nl.  
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Zaterdag 19 december: oud ijzer ophaaldag 
 
Op zaterdag 19 december 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 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.  
 
 
Stichting Harleydag Annen organiseert strooizoutactie 

 
Stichting Harleydag organiseert op zaterdag 12 december de 
tweede strooizoutactie! Met de opbrengst van de actie wil de 
stichting weer mooie activiteiten organiseren voor de 65+-ers in 
Annen.  
 
Kosten 
Zakjes van 20 kg: 
1 zakje kost € 4,- 
3 zakjes kosten € 10,- 
 
Bezorgen 
Zaterdag 12 december aanstaande gaan we weer bezorgen. 
Graag contant afrekenen met de bezorgers. Je kunt je 
aanmelden via: info@harleydagannen.nl of spreek duidelijk 
naam, adres en hoeveelheid zakjes in op de voicemail: 
telefoonnummer 06-39 37 72 95. 
 
 

 
Lekkere kersttraktatie voor 65+ers in Annen! 
 
Al sinds 2008 zamelt de Stichting Harleydag Annen oud ijzer in. Eerst om de jaarlijkse 
Amerikaanse motordag deels te bekostigen en sinds deze gezellige dag geen doorgang meer 
kan vinden, wordt het opgebrachte geld besteed aan goede doelen.  
 
Afgelopen jaar is er ivm Corona maar 1 activiteit georganiseerd en dat was Carnavalsfeest in 
februari. Daarom wil de Harleydag in 2020 nog iets leuks organiseren voor de 65+ers in Annen 
en hebben het volgende bedacht in samenwerking met lokale ondernemers: 
 

1. Er worden 3 kerstbomen geplaatst bij het Holthuys en 1 bij de seniorenwoningen aan de 
Middenweg/Geerakkers. Deze bomen worden aangeboden door Hoveniersbedrijf 
Klinkers. 
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2. Alle 65+ers in Annen kunnen zich opgeven tot 14 december a.s. per mail of telefoon om 
met kerst een lekkere rollade te kunnen eten. De rollades zijn gekocht bij het Vleesgilde 
en worden afgebakken door fam. Boers van d’Anner Oele. Het zal als volgt in zijn werk 
gaan:  

○ Bel 06-39377295 en spreek duidelijk naam en adres in of mail naam en adres 
naar info@harleydagannen.nl.  

○ U ontvangt een waardebon en met deze bon kunt U 22-, 23- of 24 december a.s 
tussen 14- en 16 uur Uw heerlijke rollade halen in de snackbar van d’Anner Oele. 

○ Er wordt 1 rollade per adres verstrekt. 
 
Stichting Harleydag Annen wenst iedereen prettige Kerstdagen en een gezond 2021! 
 

 
  
Neis van de vrijwilligers van het Huus van de Taol in Aa en Hunze 
 
Neie naomen veur Taolschulte en keurnoten 
De benaomingen taolschulte en keurnoten vreugen aaid um naodere oetleg. Meer van dizze tied 
bint de naomen van Streektaolambassadeur en zien of heur streektaolvrijwilligers. Het Huus van 
de Taol vindt dat deur de neie benaomingen dudelker is wat de vrijwilligers veur taok hebt. Kiek 
veur meer infermaotie op de website het Huus van de Taol:  
www.huusvandetaol.nl/waw-doet/taol/streektaolambassadeurs/streektaolambassadeur-aa-en-hu
nze/  
 
Streektaolstried geet niet deur op 22 jannewaori 2021 
Op 22 jannewaori zul de stried veur de tweede maol streden worden in mfc De Spil in 
Gasselternijveen. Jammer genog plag het C-virus oons nog aal en kuw dit niet deur laoten gaon. 
Wij hoopt van harte dat op vrijdag 21 jannewaori 2022 de streektaolstried holden kan worden. Aw 
hier meer neis over hebt, laow weer van oons heuren. 
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Vacatures streektaolvrijwilligers  
Wij bint op zeuk naor een aantal vrijwilligers veur het Huus van de Taol in de gemeente Aa en 
Hunze. Bij veurkeur oet het veengebied, maor oet aandere delen van oonze gemeente bint ze 
netuurlijk ok heel arg welkom. Aj streektaolvrijwilliger bi´j met-helper an de activiteiten die der 
organiseerd wordt  saomen met de aandere vrijwilligers, under leiding van de 
Streektaolambassadeur. Kiek veur meer infermaotie op de website van VIP (Vrijwilligers 
informatie Punt) Aa en Hunze, vacatures organisaties. 
 
  
Gezinshuis het Bolderhuis 
  
Sinds 2012 hebben wij een gezinshuis aan de Schoolstraat in Annen. De start van het gezinshuis 
is feitelijk een natuurlijk vervolg op wat we al jarenlang deden: opvang van kinderen die met de 
nodige bagage binnenkwamen. We hebben in de loop der jaren onze weg goed weten te vinden 
in de wereld van de zorg voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. 
 
Een belangrijk speerpunt voor ons is het verder 
uitbouwen van de zorg voor kinderen. De overstap van 
het wonen in ons gezinshuis naar volledig zelfstandig 
wonen is erg groot.  
We willen daar graag een rol in spelen, zodat de 
kinderen niet tussen de wal en het schip belanden. 
Sinds maart 2017 beschikken we over een woonunit in 
de schuur op ons erf, waar kinderen in hun eigen tempo 
kunnen oefenen met zelfstandig worden. In 2019 zijn we 
gestart met ambulante begeleiding als laatste stap 
richting zelfstandigheid. 
  
Sinds corona is er al geruime tijd geen mogelijkheid 
voor externe dagbesteding voor onze jongeren. Om toch 
het gevoel te hebben nuttig bezig te zijn, bieden we nu 
zelf dagbesteding. We hebben een kar/huisje aan de 
straat staan met eigengebakken appeltaart, koekjes en 
andere lekkernijen.  
 
Momenteel bakken we ook kniepertjes. Daarnaast maken we ansichtkaarten en 
vogelvoertaarten. Nieuwsgierig naar wat wij maken? Kom gerust eens langs bij Schoolstraat 26 
in Annen. 
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Rabo ClubSupport en VV Annen 
 
VV Annen heeft van de 485 deelnemers de 4e plaats 
behaald in de Rabo ClubSupport 2020! Dat was alleen 
mogelijk met de steun van veel dorpsgenoten. 
 
Langs deze weg willen we iedereen die op onze club 
gestemd heeft heel erg bedanken. Een bedrag van bijna  
€ 1.800,- gaat bijdragen aan het verduurzamen van onze 
sportaccommodatie. 
 
 

 

 
 
Mondkapjes verplicht vanaf 1 december en maximum aantal bezoekers 
De bibliotheek in Annen is weer open! Nog steeds met aangepaste maatregelen. De bibliotheek 
hanteert een maximum aantal bezoekers. Dit aantal wordt aangegeven bij de ingang. Ook wordt 
de klanten verzocht gebruik te maken van een winkelmandje en (verplicht vanaf 1 december) 
een mondkapje te dragen tijdens het bibliotheekbezoek. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus  
 
Campagne Nederland Leest, haal het gratis boek op! 
Nederland Leest is een jaarlijkse bibliotheekcampagne van stichting CPNB die het lezen van 
boeken bevordert met steeds een ander thema.  
 
Ben je geïnteresseerd in geschiedenis? 
Kom dan in november naar de bibliotheek en beleef Nederland Leest. Het thema van de 
campagne maand is dit jaar Kleine geschiedenis, grote verhalen. Wanneer je je verdiept in het 
verleden, is er altijd wel een groot verhaal te vinden.  
Onze leden en bezoekers krijgen het boek Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer 
van ons cadeau (zolang de voorraad strekt). In dit boek vertellen twaalf broers en zussen het 
ware verhaal van hun familie dat zich afspeelt in de jaren vijftig en zestig. Met hun 
familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. In deze 
periode leest dus heel Nederland hetzelfde boek. 
 
Jouw familiegeschiedenis 
Wil je meer weten over je eigen familie? Via de Bibliotheek kun je gratis verschillende online 
bronnen raadplegen. In Delpher vind je bijvoorbeeld ruim 120 miljoen pagina’s Nederlandse 
kranten, tijdschriften, boeken en radiobulletins. Lees het nieuws van 91 jaar geleden of vind de 
krant van je eigen geboortedag. Kijk voor meer informatie over Delpher op de website van de 
bibliotheek. Nederland Leest is verlengd tot half december.  
 
De bibliotheek wenst je alvast hele fijne feestdagen, en een goed en gezond 2021! 
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Wat Noaberhulp toevoegt in Annen  

 
 
Het is maandag 23 november 15.00 uur. Lammie Mulder-Hoenderken en Geertje Uneken uit 
Annen zijn op anderhalve meter gezellig aan het kletsen met een kopje koffie. Zoals zij vaker 
doen. Het klinkt alsof zij elkaar al jaren kennen. Toch is dat niet het geval. Zij kennen elkaar 
sinds een aantal maanden via Naoberhulp Annen. Geertje is daar bezoekvrijwilligster in het team 
‘sociaal contact’ en Lammie heeft via Impuls gevraagd of iemand tijd heeft om gezellig bij haar op 
de koffie te komen. De sociaal werker heeft daarop de Naoberhulp gebeld, die Lammie en 
Geertje aan elkaar koppelde.  
 
Gerust hart 
En al pratend blijkt de wereld klein te zijn. Lammie’s nicht was getrouwd met Geertjes neef. 
Helaas was Lammie haar nicht uit het oog verloren. Geertje bracht hen weer bij elkaar en 
zodoende breiden Lammie’s sociale contacten zich weer verder uit. Geertje merkt hoe Lammie 
opvrolijkt van een bezoekje en gaat dan ook tevreden terug naar huis. Zij voelt zich gewaardeerd 
en het is fijn iets te kunnen betekenen voor een ander. Zo levert de Naoberhulp  voor iedereen 
wat op. Ook voor de buurvrouw van Lammie, die haar mantelzorgster is: “De dagen duren lang 
als Lammie niemand ziet of spreekt. Maar als ik weet dat zij bezoek krijgt van de vrijwilligster van 
de Naoberhulp, ga ik ’s ochtends met een gerust hart naar mijn werk. Dan weet ik dat zij ook een 
fijne dag heeft.” 
 
Naoberhulpteam  
Wie Lammie en Geertje aan elkaar gekoppeld heeft? Dat is Hetty Wolrich, coördinator van het 
naoberhulpteam ‘sociaal contact’. Zij las vorig jaar de oproep in De Schakel voor hulp bij het 
oprichten van Naoberhulp Annen. Nu heeft zij een team van ongeveer 20 vrijwilligers die met 
elkaar naoberhulp bieden aan 10 tot 12 Anneroelen. Er wordt gewandeld, gefietst, geschilderd, 
koffie gedronken en een uitgaansclubje is in oprichting. Er is zelfs een vrijwilliger gevonden voor 
iemand die ondersteuning  gevraagd heeft bij het bezoeken van paardenrennen en 
basketbalwedstrijden. Zodra corona het  toelaat, gaan zij er samen op uit. Zo zie je maar weer, 
op ieder potje past een dekseltje. Hetty put veel vreugde uit haar vrijwilligerswerk als coördinator: 
“Ik heb mooie gesprekken met vrijwilligers en hulpvragers en voel me echt blij als ik mensen aan 
elkaar heb kunnen koppelen. Er ontstaan zulke mooie, betekenisvolle contacten.” Hetty houdt 
met alle vrijwilligers en hulpvragers contact en evalueert periodiek de Naoberhulp die haar team 
biedt. Voor de vrijwilligers is het fijn dat zij altijd bij Hetty terecht kunnen als zij vragen hebben. 
Ook Hetty zelf loopt wel eens ergens tegenaan. Zij heeft dan contact met de sociaal werker van 
Impuls. En zo helpen we elkaar op weg. Prachtig, die Naoberhulp in Annen! 
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Naoberhulp Annen heeft meerdere teams, waarin vrijwilligers op diverse gebieden een helpende 
hand  bieden aan dorpsgenoten. Daardoor kun je ook een beroep op de Naoberhulp doen als je 
hulp nodig hebt bij een klein probleem op digitaal gebied, als je iemand zoekt om je bijvoorbeeld 
naar het ziekenhuis te brengen, een keertje een boodschap voor je te doen, de hond uit te laten, 
samen een formulier in te vullen of een praktisch klusje in of om het huis te doen. Naoberhulp wil 
lokale bedrijven niet in de weg zitten dus het gaat niet om terugkerende klussen.  
 
Hulpvraag 
Je bent van harte welkom om te e-mailen of bellen met een hulpvraag. Spreek bij geen gehoor 
naam en telefoonnummer in en een vrijwilliger van Naoberhulp belt je terug. Naoberhulp Annen 
is bereikbaar via 06 – 26 11 55 29, naoberhulpannen@gmail.com. Maar je kunt ook een briefje 
met je hulpvraag in de brievenbus van de Naoberhulp doen. Deze brievenbus vind je in de Coop 
aan de Zuidlaarderweg 89 in Annen. 
 
 
December gezelligheid bij Tuinwinkel Klinkers 
 
December is een maand die veelal in het teken staat van warmte, gezelligheid en 
samenzijn. Dit jaar wellicht nog wel meer dan anders. Het is afwachten wat we met kerst 
kunnen en mogen met betrekking tot het samen vieren, maar het in huis gezellig maken is nu 
meer dan ooit gewenst. 

 
Helaas konden we dit jaar geen sfeeravond 
organiseren op de laatste vrijdag van 
november. Maar we hebben de winkel wel 
volledig in kerstsfeer ingericht. Je bent van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen. 
Natuurlijk met inachtneming van de corona 
regels. Veel leuke kerstdecoraties, unieke 
kerststukken en huisgemaakte kerstbakjes: 
slechts een kleine greep uit ruime 
kerstassortiment.  
 
Vanaf 24 november is de verkoop van 
kerstbomen gestart, er zijn diverse soorten en 
maten. Als je bij Tuinwinkel Klinkers een 
kerstboom uitzoekt, is er ook de mogelijkheid 
om deze gratis thuis te laten bezorgen.  
 

Om het mensen makkelijk te maken en klanten die liever niet het huis uit willen te voorzien, 
hebben we sinds begin april een webshop, daar staan in deze tijd ook kerststukken en 
kerstbomen in, die gratis bij je thuis of bij een bekende kunnen worden bezorgd.  
 
Businesspost servicepunt 
Sinds het begin van het jaar is Tuinwinkel Klinkers ook servicepunt voor Businesspost. Je kunt 
hier postzegels kopen en post brengen. Businesspost bezorgt van dinsdag t/m zaterdag door 
heel Nederland. Voor meer informatie kun je terecht bij businesspost.nl of bij Tuinwinkel Klinkers.  
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Commissie Dorpsbelangen 
 
 
Verkeersveiligheid Annen 
 
Vorige maand stond er een oproep in het Mededelingenblad over de verkeersveiligheid in Annen. 
Hier hebben we veel reacties op binnen gekregen. We gaan deze reacties bespreken in de 
eerstvolgende vergadering en komen er daarna zo spoedig mogelijk op terug.  
 
 
Rabo ClubSupport 
 
De Commissie Dorpsbelangen heeft een bedrag van maar liefst  € 1.500,- mogen ontvangen van 
de Rabo ClubSupport! Wat zijn we hier blij mee! We gaan dit bedrag besteden aan de 
organisatie van de 50e Sport- en Spelweek, in welke vorm dan ook. Iedereen die op ons 
gestemd heeft: bedankt voor jullie steun! 
 

 
 
 
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 en 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!  
 
 
Commissie Dorpsbelangen op Facebook 

 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/. Als je wilt dat we een berichtje 
voor je vereniging of organisatie (niet-commercieel) plaatsen, dan kun je ons 
mailen via info@annen-info.nl.  
 

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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