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Jaargang 4                                    november 2013  

COMMISSIE DORPSBELANGEN IS OP ZOEK NAAR SERIEUZE STARTERS MET BELANGSTELLING 
VOOR EEN NIEUWBOUW WONING IN ANNEN. 

18 maart werd er door de Gemeente een voorlichtingsavond voor 
starters op de woningmarkt  georganiseerd in Café de Grutter. 
 
Tijdens deze avond werden potentiële starters op de woningmarkt 
geïnformeerd over mogelijkheden om in het dorp een woning te kopen 
of te (laten) bouwen. 
Een van de doelen deze avond was: om een groep starters te vormen 
die samen een project starten tot realisatie van een eigen woning. Bij 
deze voorlichtingsavond was ook Commissie Dorpsbelangen Annen nauw 
betrokken.  
 

Nu is het zover! 
In de Ruimtelijke Visie Annen, van de Gemeente, is onderzocht waar nieuwe woningbouw in Annen 
zou kunnen plaatsvinden. In de Ruimtelijke Visie is rekening gehouden met het gemeentelijk 
beleidsuitgangspunt: ‘inbreiding gaat voor uitbreiding’. De Ruimtelijke Visie Annen is onder meer 
gebaseerd op een grootschalig woonwensenonderzoek die is gehouden onder alle inwoners van 
Annen en omgeving 
 
De Ruimtelijke Visie Annen (PDF, 29 MB)  is digitaal te raadplegen (ga naar de site van Aa en Hunze 
 zoeken in digitale balie)  
 
Concreet gaat het nu om locatie nr. 7. Oude Groningerweg, volkstuinen. (zie bldz 19 en 25 van de 
Ruimtelijke visie). Deze locatie is de enige locatie die geen particulier bezit is maar Gemeentegrond. 
Bij voldoende echte belangstelling voor de bouw van starterswoningen op genoemde locatie zal 
gekeken moeten worden hoe deze starterswoning gerealiseerd kunnen worden.  
 
Heb je concrete belangstelling voor een starterswoning op locatie 7, “de Volkstuintjes”? 
Commissie Dorpsbelangen Annen wil op korte termijn van weten of er concrete belangstelling is voor 
een van de negen kavels van “de Volkstuintjes”. Bij voldoende belangstelling zal de Gemeente een 
informatie avond organiseren om een en ander nader toe te lichten. Op deze avond zullen er ook 
voorbeelden getoond worden van mogelijkheden voor starterswoningen op de kavels. Er zullen 
tekeningen van woningen met de bouwprijzen ter informatie voorgelegd worden. 
 
Heb je echt belangstelling voor een starterswoning in Annen, kijk voor meer info op 
www.annen-info.nl en reageer  voor 10 november! 
 
Geef je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres door via info@annen-info.nl  
Bij voldoende belangstelling zal de Gemeente een informatieavond organiseren waar je voor 
uitgenodigd zult worden. Commissie Dorpsbelangen zal ook aanwezig zijn bij deze informatieavond. 
 
 

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen 

http://www.aaenhunze.nl/dsresource?type=pdf&objectid=gured2:74894&versionid=&subobjectname=
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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COMMISSIE DORPSBELANGEN NU OOK OP FACEBOOK  
 
Na Twitter “zitten” we nu ook op Facebook, via deze weg zullen 
we je ook op de hoogte houden van de activiteiten van de 
commissie. 
 
 

BOEK MET CD OVER HET LEUKSTE DORP VAN DRENTHE 

Dit voorjaar hebben tien Drentse dorpen in de finale 
van het tv-programma gestreden om de titel Het 
Leukste Dorp van Drenthe. Ons dorp Annen heeft die 
strijd gewonnen. Speciaal onderdeel daarin was een 
prijs voor het mooiste historische lied en een speciale 
prijs voor het mooiste historische mozaïek. Die liederen 
en mozaïeken zijn nu gebundeld in een boekje. Ook zit 
er een cd bij waarop de liederen staan. Het boek is te 
koop bij de Alldro. 

Anneke Greving mocht namens Commissie 
Dorpsbelangen het eerste exemplaar in ontvangst nemen zie link: 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/boek-met-cd-over-leukste-dorp-van-drenthe-gepresenteerd 
 

HET STEMMEN OP HARTVEILIG ANNEN KAN BEGINNEN! 

Van 1 oktober t/m 31 december  kun je jouw stem 
uitbrengen voor dit project. 

Natuurlijk hopen we dat je wilt stemmen op Hart 
Veilig Annen! 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd 
door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
(KNHM). Via de wedstrijd dagen ze bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen 
een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend 
euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van 
vijftienhonderd euro. De winnaar van deze trofee wordt voor 1/3 bepaald door een vakjury, 1/3 de 
deelnemers zelf en dus voor 1/3 het Nederlands publiek. 

We hebben al een keer eerder laten zien dat we goed zijn in het stemmen verzamelen dus 
we vragen je ook anderen te stimuleren om hun stem uit te brengen op Hart Veilig Annen. 

Klik Hier om te stemmen! 
 

JUBILEREND MS FONDS ZOEKT COLLECTANTEN 
 
Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS 
Fonds is opgericht door 5 mensen met Multiple Sclerose (MS). 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger 
dan bij de ander. Soms zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS 
is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met 
een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. 
 
 

DORPSGIDS  
Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids kunnen hier aan bod 
komen 

http://annen-info.nl/index.php/24-nieuws/354-boek-met-cd-over-het-leukste-dorp-van-drenthe-gepresenteerd
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/boek-met-cd-over-leukste-dorp-van-drenthe-gepresenteerd
http://annen-info.nl/index.php/24-nieuws/355-het-stemmen-op-hartveilig-annen-kan-beginnen
http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelnemende+projecten+2013/166455.aspx?t=Hartveilig%20Annen
http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelnemende+projecten+2013/166455.aspx?t=Hartveilig%20Annen
http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelnemende+projecten+2013/166455.aspx?t=Hartveilig%20Annen
http://www.hartveiligannen.nl
https://www.facebook.com/commissiedorpsbelangen.annen
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Collectanten zijn hard nodig! 
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? 
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en 
overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! 
 
De collecteweek is van 18-23 november. 
Meer informatie:  
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk?  
Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.  
 

HET STRUBBEN KNIPHORSTBOSCH HEEFT UW HULP NODIG! 
U komt er waarschijnlijk geregeld om te wandelen, te fietsen of te joggen, het bos ligt bijna in “uw 

achtertuin”: het Strubben Kniphorstbosch!  
 
Het noordelijk deel van het gebied tussen de dorpen 
Annen, Anloo en Schipborg is enkele jaren terug nog 
heringericht. De historische waarden in dit Archeologisch 
Reservaat, het grootste in Nederland, zijn daarbij 
duidelijker zichtbaar gemaakt en het gebied kreeg meer 
variatie.  
 
Staatsbosbeheer is op zoek naar een groepje mensen die 
het leuk vinden om een paar keer per jaar de handen uit 
de mouwen te steken in het gebied.  

Je bent al Staatsbosbeheer vrijwilliger als je 4 x per jaar meedoet. 
Kijk op www.annen-info.nl voor meer informatie. 

 

 
 

 

KERSTFAIR IN “DICKENSSTIJL” 7 DECEMBER OP DE BRINK! 
Zaterdag 7 december zal van 16.00 tot 20.00 uur op de prachtige 
Brink in Annen een Kerstfair georganiseerd worden. Het geheel 
vindt plaats in Dickensstijl. De fair wordt omlijst door, dans, 
muziek, zang en theater. Er is van alles te zien, horen, proeven, 
ruiken, beleven, zoals:  
 
Jeugdtheater AHA zal o.a. fraai straattheater laten zien. We 
verheugen ons ook erg op het Ave Maria gezongen door Esther 
Koning. Stel je voor: het is al donker, een prachtig aangeklede 
Dickensfair, vuurkorven, de geur van glühwein en lekkere hapjes 

EVENEMENTEN 
Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl  
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze 
ook sturen naar info@annen-info.nl 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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en dan klinkt over de Brink, het prachtige Ave Maria. Dansschool Workout verzorgt een dans door 
kinderen. Verder treden de Streetband van Drenthina en The Eastermoorsingers op en er is meer…… 
 
 
Ook dit jaar zullen ondernemers, verenigingen en goede doelen hun 
producten laten proeven en aan de man brengen. Zo kan men onder 
andere allerlei kerstartikelen, prachtige bloemstukken, 
“hebbedingetjes”, wolartikelen en vogelhuisjes kopen. Natuurlijk is er 
nog meer te koop, naast de kerstinkopen , kan men ook genieten van 
allerlei lekkers, zoals beenhammetjes, kniepertjes, glüwein, kwast en 
jägerthee. 
 

  
Voor de kinderen zijn er dit jaar diverse activiteiten, zoals oud-
hollandse-spelletjes een ritje op een pony en het bakken van een 
broodje boven een vuurtje. En terwijl uw kind zich prima vermaakt 
kunt U zich richting het gezelligheidsplein begeven, waar ook een 
biertje getapt wordt. 
 
 

 
Commissie Dorpsbelangen zal lootjes verkopen, de opbrengst gaat naar de EHBO 
afdeling Anloo-Zuidlaren. Want er is geen evenement in Annen of de mensen van de 
EHBO zijn er bij! 

 
De Kerstfair zal weer een gezellige kerstsfeer uitstralen door vuurkorven, kerstmuziek , 
kerstbomen, schaapjes, de ezel en vele figuranten in “Dickens stijl” gekleed.  
 

De Kerstfair, dat mag u niet missen, 
kom langs en blijf “plakken” op het gezelligheidsplein. 

 
 
 
 

LOGOPEDISCHE PRAKTIJK S.J. NIENHUIS “ SPONSOR VAN ANNEN” STELT ZICH VOOR 
Sinds 2006 heeft Logopedische Praktijk S.J. Nienhuis een vestiging in Annen, 

adres Molenakkers 1 naast onze hoofdvestiging in Assen in de wijk 
Marsdijk. Op maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag is 
Selma Nienhuis (foto) hier werkzaam. De overige dagdelen is de 
praktijk gesloten.  
Wij zijn een allround praktijk voor kinderen en volwassenen! 
Specialisaties hebben wij op het gebied van dyslexie, Parkinson en 
daarnaast in afwijkende mondgewoonten zoals open mondgedrag, 
duimzuigen, slissen (ook wel interdentaliteit genoemd) en 

tongpersen. Verder hebben wij veel ervaring met de behandeling van taal- en 
spraakproblemen bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD of een hoge intelligentie en 
met de begeleiding bij hyperventilatie en stemproblemen. 
 
Logopedie zit (nog) in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt volledig vergoed. Voor 
informatie, vragen en/of mag er altijd contact opgenomen worden via de telefoon: 06-12379683 of 
via e-mail: logopedienienhuis@telfort.nl. 
Bekijk ook eens onze net vernieuwde website: www.logopedieannen.nl 

BEDRIJVIGHEID IN ANNEN 
Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt 
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / interview met een bedrijf / nieuw 
bedrijf / speciale van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het reclame is 
voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding…. 
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op. 

mailto:logopedienienhuis@telfort.nl
http://www.logopedieannen.nl/
http://www.ehbozuidlarenanloo.nl/
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COMMISSIE DORPSBELANGEN IS BEZIG MET HET OPSTELLEN VAN EEN SPORTVISIE 
“Commissie Dorpsbelangen stelt zich tot doel om de leefbaarheid van het dorp Annen te bevorderen” 
 

De Commissie wil aan de hand van deze doelstelling een sportvisie gaan 
opstellen voor Annen. Sport draagt bij aan een leefbaar dorp waar je 
plezierig kunt wonen en waar mensen elkaar ontmoeten. 
 
Gezonde en sportieve mensen voelen zich lichamelijk en geestelijk beter 
en dat maakt het omgaan met andere mensen vaak makkelijker. 
Bovendien leren kinderen door samen te sporten rekening te houden met 
elkaar en kan samen sporten ook leiden tot meer sociale contacten. 
 
Voor het maken van de sportvisie  is de hulp en inbreng gevraagd van 
sportverenigingen in Annen. 
 
Wordt vervolgd! 

 
 

 

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR AAN JE DORPSGENOTEN 

 
Je ontvangt dan gratis een boek over 
Annen! 
Ken je iemand die net in Annen is 
komen wonen? Wijs hen dan a.u.b. op 
“het voorstellen” in het 
Mededelingenblad, zodat we ook de 
nieuwe Anneroelen beter leren kennen.  
 
Is er een Anneroeltje geboren?  
We plaatsen graag een berichtje. 
 
 
 
  

NIEUWE ANNEROEL 
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend. 
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor. 

SPORTNIEUWS 
Hier vindt u informatie over: 
een belangrijke wedstrijd toernooi of kampioenschap / voorstellen van een 
vereniging / leden gezocht / felicitatie als iemand zoveel jaar lid is. 
Kortom informatie aangeleverd door een vereniging. 
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HALLO ALLEMAAL!!  

In navolging van een succesvolle Pietenservice 2012 biedt AHA wederom ter 
opluistering van het Sinterklaasfeest de Pietenservice aan! 
 
Twee enthousiaste en vooral hele lieve Pieten willen graag uw 
Sinterklaasfeestje opvrolijken.  
Dit jaar is het ook mogelijk om alleen de pakjes te laten afgeven! 
 
Informatie & boekingen:  
 
Jeugdtheater AHA  
 
Anneke Greving   
Tel:0592-271743    
Mail: annekegreving@hotmail.com 
 

 

ANNEN, HET LEUKSTE DORP…. KRIJGT STEEDS MEER BEKENDHEID! 
 
Onlangs zijn er 2 artikelen in vakbladen geplaatst waar Annen het leukste Dorp centraal stond. 
Het vakblad van de Slagers en het Blad de zaak voor de ondernemers 

 
 

 
 

WIST U DATJES 
Hiervoor kun je korte berichtjes insturen. 
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel jaar 
getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op de manier 
van de wist  u datjes in het sport en spel bulletin. 

mailto:annekegreving@hotmail.com
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Klik op onderstaande plaatje om de pagina volledig te kunnen bekijken. 

 
 

ZATERDAG 16 NOVEMBER PAPIER OPHALEN 
9.15 uur m.m.v. Ploeg Roossien. Graag goed gebundeld langs de weg 
plaatsen. 
 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers 
van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek 
ploegen/wijken.  
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de 
verenigingen, dus alle beetjes helpen!  

ZATERDAG  7 DECEMBER OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN 
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag 
Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u 
weghalen. Ook tussendoor kan het opgehaald worden en in overleg 
kan er ook een container geplaatst worden.  Tel. 06-39377295 en/of 
mailadres: info@harleydagannen.nl  
 

• Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd worden 
• Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen 
• Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet worden 
• Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag wel even 

vragen/afrekenen!  

1 T/M 10 NOVEMBER KUNSTEVENEMENT IN PAVILJOEN BREELAND 
Van 1 t/m 10 november exposeren een 18 toonaangevende 
kunstenaars werk in verschillende disciplines met als thema 
‘IJstijden, zichtbaar in het landschap’  
Vooruitlopend op en naar aanleiding van de erkenning van De 
Hondsrug als het eerste Geopark van Nederland.  
 
Voor het volledige programma kan je kijken op de kalender van 
www.annen-info.nl 

KALENDER  
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen.  
Heb je hier informatie over geef dit dan op tijd door. 

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/mededelingenblad/Leukste_dorp_de_zaak.pdf
http://www.annen-info/
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VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 NOVEMBER UITVOERING ADVENDO  
 
 

 
Beste Anneroelen, 

 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november heeft ADVENDO 

 weer zijn jaarlijkse toneel uitvoering.  
Iedereen is natuurlijk van harte welkom op één van de twee  avonden. 

 
Arend Stroef is boer en caféhouder en hij is vrijgezel,  

tenminste dat denken zijn familie en buren. 
Als er  op een dag een vrouw bij Arend inwoont,  

worden ze erg nieuwsgierig en sommigen zelfs erg  gecharmeerd van Arend zijn zuster 
……of is ze toch zijn vriendin? 

Bent U ook nieuwsgierig hoe dit verder gaat en afloopt, 
kom dan naar één  van onze voorstellingen. 

 
De zaal gaat open om 19.00 uur en de uitvoering begint om 20.00 uur. 

 Voor donateurs is de toegang gratis, andere belangstellenden betalen €7,50 euro entree.  
Beide avonden is er muziek aanwezig. 

 
Leden ADVENDO. 

 

 

 

 

De toneelvereniging ADVENDO is in 1869 opgericht. ADVENDO betekent: aangenaam door 
vriendschap en nuttig door oefening.  
De vereniging bestaat uit 11 spelende leden en 250 donateurs. 

 
De spelende leden zijn: 
Otto van Geldere, Hendrik Dekker, Jan Oostland, Greetje Ottens, 
Willy Dekker, Ina Kirchhoff, Betsy Wijnholds, Henny Kregel, Harrie 
Hamminga, Aly Oosterman en Hetty Behling. 

Soufleur: 
Gea Aling 
De regie is in handen van: 
Hebbo Benthem. 
 

Lijkt het u leuk om hen te zien spelen of draagt u de vereniging een warm hart toe, dan kunt u 
donateur worden. De donateurskosten zijn €5 per persoon per jaar. U kunt zich melden bij het 
bestuur. (zie annen-info dorpsgids) 
 

VRIJ SCHAATSEN VOOR LEDEN IJSVERENIGING NOOITGEDACHT ANNEN  
Dit winterseizoen kunnen leden weer gebruik maken van de 
mogelijkheid om te schaatsen op de baan van De Bonte Wever in 
Assen.   
Ook is er eind december weer een speciale avond voor met name 
de jeugd, om deel te nemen aan de toertocht.  Bij de ingang is een 
bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze 
vereniging. Dus je hebt geen toegangsbewijs nodig. De schaatsers 
moeten handschoenen en mutsen dragen. De toegang is gratis. 
 
Zie ook: www.annen-info.nl/index.php/ijsvereniging  

http://www.annen-info.nl/index.php/ijsvereniging
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De data zijn:  
 

• Zaterdag 23 november 17.00 tot 19.00 uur  Vrij schaatsen voor de leden 
• Maandag 30 december 17.00 tot 19.30 uur  Alternatieve dorpentocht voor  

   jeugdleden inleeftijd van basisschool op de buitenring met medaille.  
   Overige leden vrij schaatsen op de binnenring(geen hardrijders) 

• Zaterdag 15 februari 2014 17.00 tot 19.00 uur  Vrij schaatsen voor de leden 
 
Tot op heden is dit onder voorbehoud. Als er aan het Gewest een groot toernooi wordt toegewezen, 
kan dat aanleiding zijn voor een wijziging. 
 
Jeugdschaatslessen: 
De GTC- Jeugdschaatsen verzorgt schaatslessen voor de jeugd tot en met de leeftijd van de 
basisschool. De leden van onze ijsvereniging kunnen hier gebruik van maken. Voor meer informatie 
zie de website: http://www.knsbdrenthe.nl/jeugdschaatsen  
 

ZATERDAG  16 NOVEMBER GLORIOUS HEROES  
 
In de Burgermeeser Lambershal Glorious Heroes.  
 
Zaal open 16.00 uur, aanvang 17.00 uur. 
 
www.gloriousheroes.nl  
 
 

 
 

 ZATERDAG 9 
NOVEMBER 
SIXTIESFESTIVAL TEN 
BATE VAN DE 
VOEDSELBANK  
 
Lionsclub De Hondsrug organiseert een Sixtiesfestival ten 
bate van de Voedselbank Aa en Hunze / Tynaarlo.  
Het festival wordt op 9 november gehouden in De Gouden 
Leeuw in Zuidlaren. 
Er zijn optredens van B.J. Hegen & The BluesBusters, Combo 
TIME en Route '66. 
Het begint om 20.30 uur en de entree is 12,50 euro (inclusief 
1 consumptie). 
De opbrengst komt ten goede aan de voedselbanken in de 
gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. Zie voor info  

www.voedselbankmiddendrenthe.nl. 
 

SINTERKLAAS INTOCHT ZATERDAG 23 NOVEMBER 
Houdt de website van Annen-info in de gaten voor het programma! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knsbdrenthe.nl/jeugdschaatsen
http://www.gloriousheroes.nl/
http://www.voedselbankmiddendrenthe.nl/
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SINT MAARTEN MAANDAG 11 NOVEMBER 
 
Op maandag 11 november kunnen de kinderen weer langs komen voor 
snoepgoed of fruit. Verlegen gezichtjes, beschenen door het iele lichtje 
van de lampion, verschijnen in de deuropening. Dan komt een 
nauwelijks verstaanbaar Sint-Maartenliedje op gang. Het is ook zomaar 
weer uit. Meteen veranderen de gezichtsuitdrukkingen en er wordt 
hoopvol een plastic tasje uitgestoken, waarin wat snoep of fruit 
verdwijnt. Zodra de buit binnen is, blaast het groepje de aftocht. 
 
Dus vul uw voorraad aan!! 

 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over bovenstaande kijk op: 
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het Mededelingenblad komt rond de eerste van de maand uit  
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te 
voren naar: info@annen-info.nl  

 
 
 
Spelregels:  De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het 
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een 
foto erbij mag ook.  De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt. 

http://www.annen-info.nl/index.php/kalender
mailto:info@annen-info.nl
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