
 oktober 2020  Jaargang 11 

“We zijn de dorpsbewoners dankbaar dat ze in eigen dorp blijven kopen!” 

Op een prachtige zonnige nazomer dag zijn we in gesprek met Tineke 
Klinkers. Tineke is secretaris van Ondernemersvereniging ANNO. 
“ANNO is een actieve club, die zich samen met haar leden inzet om het 
leefklimaat in het dorp Annen aangenaam te houden en natuurlijk het 
ondernemersklimaat op niveau te houden”, steekt Tineke van wal. 
“Momenteel hebben we zo’n ruim 65 leden in Annen en omstreken. We 
vergaderen vijf keer per jaar, dan nodigen we ook vaak een 
interessante spreker uit.” 

Ondernemersvereniging ANNO heeft verschillende pakketten geïntroduceerd voor de leden: 
goud, zilver en brons. “Bij het gouden pakket kun je o.a. deel nemen aan de ANNO cadeaubon, 
krijg je korting op diverse cursussen, zoals bijvoorbeeld BHV en word je meegenomen in allerlei 
reclame-uitingen”, legt Tineke uit. “Bij zilver zit er iets minder in en bij brons krijg je alleen een 
vermelding op de website.” 

Sinterklaas 
De Ondernemersvereniging organiseert jaarlijks het oranjeontbijt tijdens Koningsdag, de 
decemberactie en de intocht van Sinterklaas. “Hoe dit laatste eruit gaat komen te zien, is op dit 
moment nog niet duidelijk”, vertelt Tineke. “Maar dát het er gaat komen, is wat ons betreft zeker. 
We moeten alleen nog even beslissen in welke vorm.  

Veelzijdig Annen 

Een onderdeel van de Ondernemersvereniging is Veelzijdig Annen. In 2015 
hebben een groep winkeliers in Annen zich gebundeld in Veelzijdig Annen”, 
licht Tineke toe. “Veelzijdig Annen heeft als doel om gezamenlijk activiteiten te 
organiseren en te steunen, denk hierbij aan sponsoractiviteiten voor het 
verenigingsleven, maar er worden ook regelmatig klantenacties 
georganiseerd.” 

Corona 

Op de vraag wat corona heeft gedaan – en nog doet – voor de ondernemers is Annen, antwoordt 
Tineke: “Het is heel wisselend. Een aantal ondernemers varen er heel wel bij, denk aan de 
supermarkten, maar ook de doe-het-zelf zaak, de bloemenwinkel en het tuincentrum. Maar er 
zijn natuurlijk ook hele harde klappen gevallen binnen de horeca, maar ook bij bijvoorbeeld de 
kapper en de catering- en recreatiesector. In het voorjaar heeft met name de horeca natuurlijk 
flink wat omzet gemist, dit kon nog wel wat rechtgetrokken worden met het afhalen van 
gerechten, maar we kunnen pas volgend jaar zien wat de gevolgen zijn! Zeker als er weer een 
nieuwe golf komt.” 
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Maatregelen 

Tineke benadrukt dat het erg belangrijk is dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden. 
“Uiteindelijk zijn de ondernemers de dupe als klanten zich niet houden aan de maatregelen”, zegt 
Tineke. “Wij krijgen de controle van de gemeente en worden er uiteindelijk op afgerekend, maar 
we hebben ook geen tijd en zin om de hele dag als handhaver op te treden. Gelukkig gaat het 
ook heel vaak wel goed. Wat we wel zien, en waar we ook ontzettend blij mee zijn, is dat de 
mensen in het dorp vertrouwen hebben in de ondernemers. We zijn ze dan ook dankbaar dat ze 
ons zoveel mogelijk steunen en dat ze in het eigen dorp blijven kopen. Hierbij zie je wel weer 
waar een klein dorp groot in kan zijn!” 

Oud papier gewijzigde ophaaldata 

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.  

In verband met problemen bij het oud papier bedrijf zijn twee ophaaldata gewijzigd, deze zijn nu 
op maandag 9 november en maandag 21 december, beide 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 neer zet, 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 verpakkingsmateralen (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. 

Rabo ClubSupport: Stem op Commissie Dorpsbelangen 

Vanaf 5 oktober kun je je stem weer via Rabo ClubSupport op 
jouw favoriete club of vereniging. Met Rabo ClubSupport biedt de 
Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. 
Leden worden opgeroepen om hun stem uit te brengen. Als lid 
bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning 
ontvangt.  

Dus jouw stem is geld waard! 

50 jaar Sport- en Spelweek 

Commissie Dorpsbelangen doet dit jaar mee en wel voor 50 jaar Sport en Spel. Het 
bestedingsdoel voor is het organiseren van alweer de 50e Sport- en spelweek in 2021. Hierbij 
wordt het complete dorp betrokken (ongeveer 750 unieke deelnemers uit het dorp), hetzij door 
deelname, hetzij door helpen in de 6 wijken, hetzij door aan te moedigen. Help jij ons het doel 
bereiken?  

Je kunt stemmen als je klant bent bij de Rabobank én lid wordt. Je kunt lid worden door in te 
loggen in de app of op de website van Rabobank. Via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn 
Lidmaatschap’, kun je klikken op Rabo ClubSupport en je stem uitbrengen.  

Alvast bedankt! 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://tinyurl.com/y44uj6fq
https://tinyurl.com/y44uj6fq
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Jeu de boulen in Annen 

Begin juli is het jeu de boulen in Annen 
gestart op de dinsdagmiddag om 14.00 uur 
op de twee jeu de boules banen voor de 
sporthal. 

Er worden twee spelletjes gespeeld, zodat 
iedereen rond 16.00 uur weer naar huis 
gaat. Hoewel er veel aanmeldingen zijn, 
blijkt het toch een klein groepje te zijn dat 
regelmatig komt. Ook was het de 
bedoeling op de donderdagavond om 
19.00 met een groep te starten, maar dat 
is helaas nog niet van de grond gekomen. 
We kunnen dus nog best wat deelnemers 
gebruiken. 

Je kunt altijd vrijblijvend deelnemen, er zijn geen kosten aan verbonden, ook niet als je je 
aanmeldt bij de groep. Het maakt niet uit of je goed bent of juist heel weinig ervaring hebt, we 
spelen voor de gezelligheid en door ervaring leer je het spel beter. 

Als je je aanmeldt voor de groepsapp krijg je altijd bericht als er iemand gaat spelen en kan je 
zelf beslissen of je meedoet of niet (de app wordt niet gebruikt voor andere zaken). 

Interesse? Meld je aan bij hans@brandtsbuys.nl (06-15 26 12 
99) of jtsteenbergen53@gmail.com. (06-22 24 74 80) of kom
eens kijken of meedoen.

Zaterdag 24 oktober oud ijzer ophaaldag 

Op zaterdag 24 oktober is het weer ophaaldag voor oud ijzer voor de St. Harleydag Annen. 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben, 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.  
Tel. 06-39 37 72 95 en/of via mailadres: info@harleydagannen.nl.   

Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op 
Zuidlaarderweg 47 Annen. Je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt 
meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen.  

Wij nemen geen witgoed meer in! 

mailto:hans@brandtsbuys.nl
mailto:jtsteenbergen53@gmail.com.
mailto:info@harleydagannen.nl
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Muziekvereniging Drenthina organiseert kinderactiviteit 
 
Muziekvereniging Drenthina wil graag de inwoners van Annen en omstreken, jong en oud, warm 
maken voor muziek. Zo organiseren wij sinds een aantal jaren het Windkracht 6 project op OBS 
de Eshoek voor de leerlingen van groep 6. Ook dit jaar zijn deze lessen gegeven in de afgelopen 
maand, waarvan op 7 oktober een feestelijke afsluiting is in besloten setting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor alle kinderen die een muziekinstrument bespelen of altijd al een muziekinstrument zouden 
willen bespelen, organiseert Drenthina op zaterdag 3 oktober een open repetitie van het 

leerlingenorkest in het kader van Oktobermaand Kindermaand. Het maakt niet uit of je al eerder 
een instrument hebt gespeeld of niet. Als je een eigen instrument hebt, neem die dan mee en 
anders krijg je er een te leen. Je leert samen een liedje spelen, onder begeleiding van dirigent 
Pieter de Jong. Aan het einde van de middag mag je laten horen wat je hebt geleerd. 
De open repetitie vindt plaats in het Dorpshuis. De repetitie begint om 14.30 uur. Het afsluitende 
concert is om 16.45 uur. Aanmelden is verplicht in verband met de Coronamaatregelen en kan 
via Drenthina@hotmail.com.  
 
Daarnaast is het mogelijk voor iedereen, jong en oud, om een instrument te leren spelen of het 
muziek maken weer op te pakken. Binnen Drenthina zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Wil je 
weten wat Drenthina hierin voor jou kan betekenen, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit 
kan via onze Facebookpagina (Muziekvereniging Drenthina), e-mail: Drenthina@hotmail.com of 
telefonisch: 06- 29 36 15 76. 
 
 

Zwembad de Borghoorns bedankt alle bezoekers! 
 
In verband met Corona moesten de 
bezoekers zich het afgelopen seizoen 
houden aan bepaalde regels, zoals 
registratie, handen wassen en zo min 
mogelijk toiletbezoek. Er waren dit jaar 
geen activiteiten, zoals een 
zwem4daagse en VVN dag. Tijdens de 
hittegolf moesten wij een aantal keer het 
hek sluiten in verband met het maximaal 
aantal bezoekers.  
 
Gelukkig konden veel mensen dit jaar de weg naar het zwembad toch vinden en werden de 
corona regels keurig nageleefd. Mede hierdoor is het een mooi en gezellig seizoen geworden 
voor zowel het team als de bezoekers. Dank jullie wel! 
 
Team Zwembad de Borghoorns 
 

mailto:Drenthina@hotmail.com
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Activiteiten ‘Ons Dorpshuis’ in oktober 
 
Vrijdag 2 oktober: 

In verband met de aangescherpte Corona-regels gaat de Klaverjasavond niet door.  
 

 
 
 
 
 

In september konden we elkaar eindelijk weer ontmoeten. De huiskamer was reuze gezellig en 
het spreekuur werd goed bezocht. Dat smaakt naar meer! 
 
Maandag 12 oktober: 
 Koffieochtend met bijzondere foto’s die de verhalen 
 zullen losmaken. Op anderhalve meter afstand liggen  
 we aan elkaars lippen! 
 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Dinsdag 13 oktober: 
 Spreekuur IMPULS 
 10.00 uur tot 11.30 uur. 
 
Maandag 26 oktober: 
 Koffieochtend met bloemschikken met materiaal uit eigen tuin. 
 Takken met gekleurd blad, dennenappels, kastanjes, lijsterbestakken 
 en lampionnetjes, alles is welkom. Voor bakjes en oase wordt gezorgd. 
 Wanneer u wel materiaal hebt dat we kunnen gebruiken, 
 maar u komt niet op deze ochtend, laat het dan weten via  
 06-51 04 57 42. 
 

Voor de activiteiten op 12, 13 en 26 oktober is het gewenst uw komst  
kenbaar te maken via telefoonnummer 06-51 04 57 42 of n.briede@impulsaaenhunze.nl 
(Nicole Briedé, Sociaal werk) 
 
Heb je een idee voor een activiteit in het dorp en wil je daar eens over praten? Heb je ergens 
hulp bij nodig en weet je niet goed waar je terecht kunt? Ben je mantelzorger en wil je je verhaal 
kwijt? Je bent van harte welkom! Wil je via een appje, telefoontje of mailtje laten weten dat je 
komt? Graag via:  
Nicole Briedé (sociaal werk) 06-51 04 57 42, n.briede@impulsaaenhunze.nl of  
Carin de Jonge (mantelzorg) 06 -11 51 70 36, c.dejonge@impulsaaenhunze.nl   
 
Wees welkom in ‘Ons Dorpshuis’! 

www.dorpshuisannen.nl  
 
 

mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:n.briede@impulsaaenhunze.nl
mailto:c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
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De bibliotheek is weer op woensdagmiddag open! 
Maandag: 14.00 – 19.00 uur 
Woensdag: 12.30 – 17.30 uur 
Donderdag:  14.00 – 17.30 uur 
 
Op dit moment zijn wij aan het kijken of het Digitaal Café weer open kan, natuurlijk met 
inachtneming van de Corona maatregelen.  
 
We beginnen ook weer met een Klik en Tik computercursus voor beginners. In verband met 
Corona is er wel een andere opzet. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht in de 
bibliotheek.  
 
 
BiebFabriek: 3-delige Makeblock mBot workshop  
 

 
 
 
 
 
 
 

De BiebFabriek is dé plek voor jou om aan de slag gaan met digitale vaardigheden en techniek. 
Hier leer je in verschillende activiteiten onder andere over programmeren, hoe je een zaklamp 
maakt en hoe jouw eigen kunstrobot een echte Picasso kan maken. De BiebFabriek is er voor 
iedereen vanaf 8 jaar. 
 
Tijdens deze driedelige workshop ga je aan de slag met de Makeblock mBot. We gaan de robot 
in elkaar zetten en programmeren. Let op: Als je je inschrijft voor deze workshop, schrijf je 
je in voor de volgende drie data en tijdstippen: 

12 november: 14.30 - 16.00 uur 
19 november: 14.30 - 16.00 uur 
26 november: 14.30 - 16.00 uur 
 
Locatie: bibliotheek Annen 
 
Voor meer informatie en opgave: https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-
hunze/9712-biebfabriek-3mbot-ann 
 
Spelregels i.v.m. Corona 

Om het voor iedereen veilig te houden, zijn er in de BiebFabriek een paar spelregels: 

 Je meldt je van te voren aan, er is een maximum van 4 deelnemers. Vol is echt vol! 

 Je gaat lekker zelf aan de slag, de activiteiten zijn zo ingericht dat je zonder hulp van een 
medewerker aan de slag kunt. 

 Om de afstand te garanderen kunnen ouders helaas niet in het gebouw aanwezig zijn. 
 

https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/9712-biebfabriek-3mbot-ann
https://www.bibliotheekannen.nl/agenda/agenda-aa-en-hunze/9712-biebfabriek-3mbot-ann
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Peutergym  
  
Nadat we afgelopen maart noodgedwongen moesten stoppen,  waren we weer hoopvol van start 
gegaan met Peutergym. Iedereen hield zich keurig aan de regels en het was niet te druk.  

 
Maar na de persconferentie van maandag 28 september en de 
laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus 
hebben we besloten dat het verstandiger is om de komende 
weken de Peutergym te laten vervallen. Het is belangrijk dat 
we zo weinig mogelijk niet-noodzakelijke contacten hebben om 
het virus onder controle te krijgen. Na de eerstvolgende 
persconferentie en de stand van zaken op dat moment nemen 
we de beslissing of we dit jaar nog een herstart maken.  
 

 
De resterende data die nog gepland staan voor dit jaar zijn nu:  
30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december 
 
Je kunt terecht op onze Facebookpagina voor de meest actuele informatie: 
https://www.facebook.com/Peutergymannen.  
 
 

IJsvereniging Nooitgedacht 
 
We zijn weer uit de zomerslaap ontwaakt! Het bestuur van de ijsvereniging heeft voor het 
komende seizoen de koppen weer bij elkaar gestoken. Terugkijkend op vorig seizoen, waarin er 
helaas geen ijs heeft gelegen om te schaatsen, zijn er toch hele mooie dingen bereikt. We hopen 
dat we komend seizoen van die dingen kunnen profiteren: 
- Nieuwe verlichting op de baan. 
- De baan is vlak getrokken, zodat we sneller kunnen schaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrij schaatsen 

Daarnaast heeft ieder lid van de vereniging drie keer per jaar de mogelijkheid om vrij te 
schaatsen in Kardinge. Deze data staan voor dit jaar nog niet vast en in het licht van de huidige 
situatie rond corona kunnen we nog niet zeggen of deze dit jaar doorgang zullen vinden. Houd 
hiervoor onze Facebook pagina in de gaten: https://www.facebook.com/ijsverenigingannen. 
 
  

https://www.facebook.com/Peutergymannen
https://www.facebook.com/ijsverenigingannen
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Bladbakken 
 
De gemeente Aa en Hunze plaatst in de eerste helft van oktober bladbakken in Annen.  
Op de website van de gemeente staat een kaart met de locaties van de bladbakken. De 
bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad en niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overig 
plantenresten. De bladbakken worden, afhankelijk van de weersomstandigheden, opgehaald 
vanaf begin februari 2021. De kaart met locaties kun je hier vinden: 
(https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Wonen_en_ver_bouwen/Blad) 
  
Spelregels bladbakken 

 De bladbakken worden (indien nodig) één keer per week geleegd. 

 Het aanbieden van blad in de berm is niet toegestaan. 

 Blad dat toch in de bermen langs de weg wordt verzameld, wordt niet op afroep opgehaald.  

 Dit blad wordt opgeruimd tijdens de bladruimronde óf aan het einde van het bladseizoen. 

 Bladbakken, die geplaatst zijn door inwoners,  worden, indien goed bereikbaar voor de 
vrachtwagen, door de gemeente aan het eind van het bladseizoen geleegd. 

 De bladbakken worden alleen binnen de bebouwde kom geplaatst op plaatsen waar (veel) 
bomen staan. 

 De bladbakken worden op de, voor de vrachtwagen, meest bereikbare en veilige locatie 
geplaatst. Het is niet toegestaan de bladbakken te verplaatsen of om te draaien. 

 Tijdens het bladseizoen worden geen extra bladbakken geplaatst op door inwoners gewenste 
locaties. De gemeente inventariseert de wensen voor het plaatsen van extra bladbakken. In 
het voorjaar van 2021 wordt geëvalueerd en bepaald of in het volgende bladseizoen extra 
bladbakken worden geplaatst. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bladruimen 

Naast de bladbakken voeren de gemeente en het werkvoorzieningsschap een bladruimronde in 
de bebouwde kom uit. Het blad wordt in één ronde van de wegen, bermen en gazons geruimd. 
Het blad in beplantingsvakken wordt niet verwijderd. Vanaf 23 november wordt hiermee gestart. 
Door weersomstandigheden kan de planning iets naar voren of naar achter verschuiven. Na de 
bladronde moet u het blad zelf afvoeren of in de gemeentelijke bladbakken deponeren. De 
bladronde is in week 6 van 2021 gereed. Buiten de bebouwde kom wordt geen bladronde 
uitgevoerd. Aan het einde van het bladseizoen worden bladbulten uit het buitengebied opgehaald 
en afgevoerd. 

 

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Wonen_en_ver_bouwen/Blad
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Nieuwe Anneroelen: even voorstellen 
 
Mijn man, Eltjo Ottjes, en ik, Aly van der Woude, zijn sinds kort in Annen komen wonen. 
Wij zijn geboren in Groningen, maar vanwege het werk zijn wij naar het westen vertrokken. 
Onze zoon is na enkele jaren verhuisd naar Assen. Hij heeft veel problemen met zijn gezondheid 
en afgelopen winter heeft hij lange tijd in het ziekenhuis gelegen. Wij hebben toen de beslissing 
genomen om dichter bij hem in de omgeving te gaan wonen.  
 
Het was een hele stap, maar wij beginnen ons al een beetje thuis te voelen in deze prachtige 
omgeving. Zelf ben ik kunstenaar en heb al enige exposities in de omgeving gehad en mij 
aangesloten bij een kunstvereniging in Tynaarlo. Leuk dat wij ons kunnen voorstellen op deze 
manier. 
 
Aly van der Woude - www.galeriezeven.nl  
Eltjo Ottjes - http://www.jaguarxj-sc.nl  

 

 

 

Presentatie beweegakkoord gemeente Aa en Hunze  

 

Op woensdag 1 september heeft de gemeente Aa en Hunze het lokale sport- en beweegakkoord 

gepresenteerd. Dit is een uitvoeringsplan dat samen met sport- en beweegaanbieders, 

onderwijsorganisaties, gemeente en maatschappelijke instellingen is opgesteld.  

 

In het akkoord zijn zes speerpunten (thema’s) benoemd:  

1. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur 

2. Iedereen kan meedoen met sport en bewegen 

3. Positieve sport- en beweegcultuur 

4. Vaardig in bewegen 

5. Vitale sport- en beweegaanbieders 

6. Topsport die inspireert 

 

Wethouder Bas Luinge was blij met de grote opkomst. In zijn inleidend praatje benoemde hij een 

paar belangrijke punten:   

- Tussen de 35 en 40 organisaties en verenigingen zijn betrokken bij het proces, waarin 

belangrijk was wat in onze gemeente voorop stond. Eén van die partijen is de Commissie 

Dorpsbelangen Annen. 

http://www.galeriezeven.nl/
http://www.jaguarxj-sc.nl/
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- De speerpunten niet van boven af opleggen, maar samen in beweging komen; persoonlijk 

vindt hij belangrijk dat iedereen kan meedoen. 

- Hij memoreert dat veel dingen ontwikkeld zijn en sommige reeds in uitvoering zijn. 

- We hebben 3 jaar de tijd om van alles op poten te zetten (het project loopt door tot 2022). 

- Dit is een beginpunt, waarin we elkaar moeten steunen om er iets van te maken. 

 

 

Wat kunnen we (de verenigingen) ermee? 

Het is de bedoeling dat verenigingen en organisaties 

hun werkterrein verbreden, waardoor meer mensen 

gaan bewegen. Daarnaast moet er beter worden 

gekeken hoe we onze sport beter bij de behoefte 

kunnen brengen en hoe we nieuwe doelgroepen 

kunnen aanboren. 

 

Daarvoor is de komende drie jaar elk jaar 20.000 euro 

beschikbaar. De gemeente heeft hiervoor op de 

afdeling sport een speciaal loket waar je terecht kunt 

om de dingen die je als club wil verwezenlijken te 

toetsen en samen te kijken waar de afdeling sport 

ondersteuning kan bieden in de vorm van subsidies 

en (soms gratis) cursusmogelijkheden.  

 

Commissie Dorpsbelangen heeft het akkoord mede 

ondertekend om waar nodig ondersteuning te bieden 

aan organisaties en verenigingen.  

 

 

Jeu de Boules Annen 

Een klein voorbeeldje: er is een groepje tot stand gekomen die het jeu de boulen in Annen heeft 

opgepakt en zij plaatsen regelmatig een stukje in het mededelingenblad. Maar zij bereiken 

daarmee slechts een kleine groep. Hoe bereik je de Annenaren die het digitale 

mededelingenblad niet lezen? We zijn er namelijk van overtuigd dat er in Annen veel meer 

mensen wonen die wel willen jeu de boulen. Zo kun je als vereniging kijken waar en hoe je jouw 

doelgroep kunt uitbreiden. 

 

Meer informatie 

Meer informatie vind je in de folder ‘Sport en beweegakkoord Aa en Hunze’. Hierin staan veel 

mogelijkheden om jouw vereniging of organisatie verder te helpen om uiteindelijk heel Annen in 

beweging te krijgen. Je kunt ook contact opnemen met Suzanne Timmer, via telefoonnummer: 

(0592) 26 77 68 of via sportakkoord@aaenhunze.nl.  

 

 

 

  

https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=4c46f862-8bd3-4f18-a9eb-239752c1542a&type=pdf&&
mailto:sportakkoord@aaenhunze.nl
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Commissie Dorpsbelangen 
 
 

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.  
 
 
 

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.  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
mailto:info@annen-info.nl

