
 

Oktober 2021 Jaargang 12 

 
3 vragen aan…. Han Kammer 
  
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 Feike Bloemert van Bloemert 
Installatietechniek aan Han Kammer van akkerbouwbedrijf Mts. Kammer.  
 
1. Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?  
Mijn naam is Han Kammer. Sinds afgelopen zomer woon ik op de boerderij aan de Wolden 11 in 
Annen. Samen met Liesbeth en onze 2 kinderen. Het akkerbouwbedrijf Mts. Kammer run ik samen 
met mijn vader Roelof. Wij telen de volgende gewassen: aardappelen (zetmeel/consumptie en 
pootgoed), suikerbieten, uien en granen. Dit doen wij roulerend over de percelen. Het is ziekte en 
plaag technisch niet mogelijk om elk jaar hetzelfde gewas op hetzelfde perceel te zetten. Aan de 
Wolden 11 hebben we de mogelijkheid om onze eigen pootaardappelen en een gedeelte van de 
zetmeel/consumptie aardappelen op te slaan.  
 
Ook slaan we sinds dit jaar voor het eerst onze eigen uien op. De rest van de gewassen gaan 
direct vanaf het land naar de afnemers. Van de zetmeelaardappelen worden heel veel 
verschillende dingen gemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om het zetmeel, maar tegenwoordig ook 
steeds meer om het eiwit wat erin zit. Avebe, de coöperatie waar wij de aardappelen aan leveren, 
haalt alles eruit wat erin zit. De consumptieaardappelen gaan naar Aviko, daar wordt er van onze 
aardappelen granulaat gemaakt wat weer zit in bijvoorbeeld Ras patat en Pringles. De 
pootaardappelen zijn voor eigen gebruik; deze poten we volgend jaar weer uit om uiteindelijk af te 
leveren als zetmeel/consumptie aardappel. De suikerbieten gaan allemaal naar Cosun beet 
company. Daar worden ze verwerkt tot suiker. Het restproduct gaat of de voerindustrie in of wordt 
vergist om energie op te wekken. Wat er dan overblijft gaat als pH verhoger weer over het land 
(schuimaarde) of kan dienen als meststof voor de planten (Digestaat). De uien worden wereldwijd 
afgezet naar een bestemming die op dat moment belang heeft bij deze uien. Het kan zijn dat ze 
hier in de winkel komen te liggen, maar het kan ook zijn dat ze in Indonesië op het bord terug te 
vinden zijn.  
 
De granen, wintertarwe en zomertarwe, worden, wanneer de kwaliteit goed genoeg is, verwerkt tot 
bijvoorbeeld brood. Wanneer dit niet het geval is, zal het weg gaan als veevoer. De zomergerst 
wordt uiteindelijk verwerkt tot een heerlijk biertje. Doordat we allemaal verschillende gewassen 
telen geven we een gevarieerd beeld aan het landschap in en rondom Annen. 

 
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Mijn ambitie is het bedrijf voort te zetten en deze uit te breiden. Zodat, mocht er een volgende 
generatie op het bedrijf komen, zij een levensvatbaar bedrijf kunnen overnemen. Daarnaast zal het 
een hele uitdaging worden om te gaan voldoen aan alle eisen die de samenleving en overheid ons 
opleggen.  
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3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
Aan Selma Nienhuis van Logopedie Nienhuis. Wij komen hier geregeld met onze zoon en zijn 
benieuwd naar het verhaal achter haar praktijk.  
 
 

Zaterdag 23 oktober: oud ijzer ophaaldag 
 
Op zaterdag 23 oktober 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! 
 

 

 

 
 

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.  
 
In de maand oktober ben je van harte welkom op maandag 4 oktober en maandag 18 oktober. Je 
hoeft je niet aan te melden, je mag zo binnen komen lopen. 
Hopelijk tot dan! 
 

Inloopspreekuur mantelzorg/ buurtwerk Impuls 
 
Iedere tweede dinsdag van de maand is Impuls aanwezig in Ons Dorpshuis met een 
inloopspreekuur van 10.00 - 11.00 uur.  
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Op dinsdag 12 oktober zijn Carin de Jonge (consulent mantelzorg) en Jeannet Darwinkel 
(buurtwerker) aanwezig voor vragen/ behoeftes op het gebied van mantelzorg en de leefbaarheid 
in en om Annen. Je kunt geheel vrijblijvend binnenwandelen.  
 

Adviesloket Impuls – hulp bij instellen QR code corona bewijs 
 
Iedere maandagmiddag is het adviesloket geopend bij Impuls in Gieten. Heb je hulp nodig bij het 
maken van een coronabewijs? Of heb je geen computer en wil je online een coronabewijs maken? 
Of wil je een coronabewijs uitprinten? Dan kan het adviesloket je helpen bij het instellen van de QR 
code op je smartphone. Daarvoor hebben ze je DigiD-gegevens nodig. Heb je geen smartphone, 
dan wordt de QR code geprint en geplastificeerd. 
 
Het adviesloket werkt op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar Antoinet Blom, via 06-19 68 28 80. 
 
Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het contactcentrum van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken via het telefoonnummer 0800-1351. Je wordt dan doorverwezen naar een 
speciale helpdesk. Daar kun je met je Burgerservicenummer (BSN) en je postcode een papieren 
coronabewijs opvragen. 
 
 

Koffieavond Vrouwen van Nu 
 
Op dinsdag 19 oktober organiseert Vrouwen van Nu weer een koffieavond om 20.00 uur in het 
Dorpshuis. Nieuwe mensen zijn van harte welkom!  
 
 

Sportsbar is weer open!  
 
De eerste weken na de opening van de ‘Sportsbar’ zitten er alweer op. Wat vliegt de tijd als je het 
naar je zin hebt! De gemoedelijkheid en gezelligheid spreekt ons erg aan en bovendien merken we 
ook dat iedereen weer blij is dat er weer gesport kan worden in de hal, vergadert kan worden in het 
Dorpshuis, oefenen voor de toneelvoorstelling van Advendo en nog veel andere activiteiten. Velen 
weten hun weg weer te vinden en dat is fijn. 
 
Wat ook fijn is, dat mensen de weg naar ons 
weten te vinden om een hapje te komen eten of 
een biertje of afhaalmaaltijd komen halen.   
Weten jullie dat wij een heel leuk 
verjaardagscadeautje hebben in de vorm van een 
cadeaubon voor je sportieve vriend(in) of familie? 
Kijk maar eens naar deze bon waar je een bedrag 
op kan laten zetten naar eigen wens.  
 
Willen jullie meer informatie, bijvoorbeeld over de 
maaltijden of de cadeaubon? Kijk dan maar eens 
op www.Sportsbar-annen.nl en hou zeker de 
Facebookpagina https://www.facebook.com/sportsbarannen in de gaten! 
 
 
Hopelijk tot snel, Harry en Yvonne Klinkhamer en Robert Visker, 0592-271217 of 06-53138859 
sportsbar@sportsbar-annen.nl  

 
 

http://www.sportsbar-annen.nl/
https://www.facebook.com/sportsbarannen
mailto:sportsbar@sportsbar-annen.nl
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Activiteiten oktober in ‘Ons Dorpshuis’ 
 
Vrijdag 1 oktober 
Klaverjassen 
Opgave vanaf 19.30 uur. 
Inleg: € 2.50. 
  
Maandag 4 oktober 
 Huiskamer Impuls 
 10.00 uur tot 11.30 uur. 
  
Dinsdag 12 oktober 
Inloopspreekuur IMPULS 
voor vragen op het gebied van mantelzorg en de leefbaarheid in ons dorp. 
  
Maandag 18 oktober 
Huiskamer IMPULS 
10.00 uur tot 11.30 uur. 
  
Zaterdag 30 oktober 
Kleintje Annermarkt, 
Avonddorpswandeling met een knipoog naar het  verleden. 
Organisatie: Historische Vereniging. 
Aanvang: vanaf 19.00 uur. 
 
 

De Anner Bridge Club is weer begonnen!    
 
In september hebben we onze eerste 
bridgeavonden en middagen als weer gehad. Elke 
donderdagavond en een keer in de 14 dagen op 
de dinsdagmiddag spelen wij het mooie spel 
bridge. De cursisten die voor corona al waren 
begonnen aan een bridgecursus, gaan deze nu 
afronden dit najaar in het Dorpshuis in Annen. 
  
In januari gaan wij beginnen met een nieuwe 
cursus voor beginners. Heb je  belangstelling om 
het mooie, gezellige bridgespel te leren? Neem 
dan contact op met Marianne Steenbergen voor 
verdere informatie marianne2811@gmail.com.  
  
Kun je al bridgen en wil je lid worden?  Stuur ook 
dan een mailtje naar marianne2811@gmail.com.  
     
Nieuwe leden zijn van harte welkom!  

mailto:marianne2811@gmail.com
mailto:marianne2811@gmail.com
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Jaarvergadering 
 
Op 11 oktober houdt de historische vereniging de jaarvergadering, natuurlijk wanneer de 
coronamaatregelen het toelaten. Roelof Eleveld gaat ons deze avond vertellen hoe de ‘Toen’ tot 
stand komt. Berts Staats, oud inwoner van Annen, amateurhistoricus en regelmatig 
schrijvend voor de ‘Toen’, zal ons meer vertellen over de verzetsheld Johannes Hovenkamp.  
 
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 19.30 uur.  
 
 

Toen en nu: boerenleenbank 
 
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: boerenleenbank. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto boven: boerenleenbank, archief Historische Vereniging Annen 
Foto beneden: 4 september 2021 Goudsmid Margriet, obs De Eshoek en bibliotheek Annen. 
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Kleintje Annermarkt - Hoe goed ken jij je eigen dorp? 
 
Op zaterdag 30 oktober organiseert de Historische Vereniging een wandeltocht met een knipoog 
naar het verleden. Tijdens deze wandeling kom je verschillende opdrachten tegen die te maken 
hebben met ons dorp.  
 
De start is vanaf 19.00 uur, bij de Sportsbar. Deelname voor leden van de Historische Vereniging 
is gratis. Bij de start lid worden, betekent gratis deelname. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis 
meedoen. Er wordt geadviseerd een pen en een zaklantaarn mee te nemen. 
 
 

Uilen invalswegen Annen onthuld door wethouder Henk Heijerman 
 
Sinds een aantal weken staan er bij de invalswegen van Annen twee grote stalen uilen. Deze 
Anner Oelen heten de mensen die het dorp inrijden welkom met het woord ‘moi’. De uilen zijn op 
donderdag 16 september onthuld door wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze 
en Ype Tol, voorzitter Commissie Dorpsbelangen Annen.  

 

 
Van links naar rechts: Henk Heijerman, Ype Tol en Hans Brands Buys.  

 
Initiatiefnemer tot het plaatsen van de uilen is Hans Brands Buys van de Commissie 
Dorpsbelangen. “De uilen zijn ontworpen door Albert Rademaker. In het ontwerp zie je de vlag van 
Annen terug: de A van Annen, de Anner oel, de vlinder nachtuil, twee tortelende uilen en vorm van 
een helm uit de Griekse mythologie. En zoals je ziet, kun je van beide kanten het woord ‘moi’ 
lezen, dat is een kreet die we gebruiken voor zowel komen als gaan.” 
 
De uilen zijn mede gefinancierd door de gemeente Aa en Hunze. Op zaterdag 5 september heeft 
een enthousiaste groep leden van de Commissie Dorpsbelangen de uilen geplaatst aan de 
rotondes bij de Anloërweg en Zuidlaarderweg. Het is een initiatief voor en door inwoners van 
Annen: het ontwerp is gedigitaliseerd door Klaas van Sloten en het laswerk is gedaan door André 
Hopman.  
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Minder maaien in de dorpen  
 
Gemeente Aa en Hunze is gestart om bermen en gazons binnen de bebouwde kom op bepaalde 
locaties minder vaak te maaien. Voor de keuze van deze locaties wordt gekeken naar de 
aanwezigheid van eikenbomen, het gebruik van het gazon, de beschikbare ruimte en de 
aangrenzende beplanting. We maaien minder rond eiken om de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups een kans te geven. Locaties met brede bermen en grenzend aan singels en 
houtwallen komen in aanmerking voor het minder maaien. Speelveldjes en zichtlocaties worden 
regulier gemaaid. 
 
We maaien het gras, afhankelijk van de locatie en de situatie, één of twee keer per seizoen. Op 
andere locaties wordt gefaseerd of eens in de maand gemaaid. Bij gefaseerd maaien blijft steeds 
een ander deel van het gras staan. Het maaisel wordt met een hark en opraapwagen van het gras 
gehaald. Door het maaisel af te voeren verschralen de bermen en gazons waardoor bloemen nog 
meer kans krijgen.  
 

 
De nieuwe gras opraapwagen, de ‘Panda’ met opgeraapt verzameld gras 

 
Meer bloemen 
Door minder te maaien, krijgen bloemen in de bermen en gazons meer kans. Dat gaat niet van de 
ene op de andere dag, maar na een paar seizoenen zie je het grasveld veranderen. Er komen 
steeds meer madeliefjes, paardenbloemen, hondsdraf, speenkruid, ereprijs en met een beetje 
geluk pinksterbloemen.  
Zo ontstaat er meer variatie, daar profiteren vlinders, bijen, hommels en insecten van. Met al die 
bloemen is er een overvloed aan nectar en stuifmeel en zijn er genoeg plekjes om te schuilen. 
 
Natuurlijke vijanden eikenprocessierups 
De eikenprocessierups heeft vele vijanden, zoals sluipwespen, gaasvliegen, zweefvliegen, kevers 
maar ook mezen, mussen, spreeuwen en grootoorvleermuizen. In een landschap met veel 
diversiteit leven veel verschillende soorten insecten en vogels. Zo ontstaat een ecosysteem dat 
zichzelf in balans houdt. Plagen zoals de eikenprocessierups lopen hierdoor minder snel uit de 
hand. Door de omgeving van eikenbomen geschikt te maken voor de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups wordt de kans vergroot dat het aantal rupsen binnen de perken blijft. Het 
ontwikkelen van een gevarieerd landschap heeft tijd nodig, daarom is deze ecologische aanpak 
een investering op lange termijn. 
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Het is geen besparing 
Dat de gemeente de werkwijze heeft veranderd en delen minder maait, levert geen besparing in de 
kosten op. We hebben er zelfs voor moeten investeren door de aanschaf van een gras 
opraapwagen. We doen dit om de natuur te helpen door de biodiversiteit te vergroten, niet om 
kosten te besparen. 
 
Evaluatie 
Na het eerste seizoen gaat de gemeente evalueren. Op welke locatie gaat het goed, hebben we 
verzoeken ontvangen om het maaien aan te passen. Op basis van de evaluatie worden er waar 
nodig veranderingen doorgevoerd voor het volgende maaiseizoen. Misschien vind je de niet 
gemaaide berm langs je perceel er slordig uitzien en zou je het liefst de grasmaaier erover willen 
laten gaan. Wij vragen je om dit niet te doen. Je krijgt daar een kleurrijke berm voor terug én je 
helpt de insecten.  
 
Langer gras heeft meer voordelen 
Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte en zal in de zomer minder snel dor en geel 
worden. Mos heeft minder kans als het gras langer is.  
 
Zaai inheemse bloemenmengsels 
Heb je een braakliggend stuk grond op je erf, akker of in de tuin? Fleur het op met een inheems 
bloemenmengsel. Goed voor de insecten, goed voor de biodiversiteit en dus ook goed voor jou. 
 
Heb je vragen of opmerkingen of misschien ontstaan er toch situaties die door het maaibeleid 
minder overzichtelijk worden en dus gevaarlijk? Meld dit dan bij Emo Verdoes, gemeente Aa en 
Hunze, via everdoes@aaenhunze.nl.  
 

 
 

Digitaal Café en computercursussen  
 
We hopen in oktober weer te kunnen beginnen met het Digitaal Café in de bibliotheek, als vanouds 
op de maandagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur. Tegen die tijd starten ook de 
computercursussen Klik en Tik en DigiSterker weer. Je kunt je nu al opgeven voor één van deze 
cursussen, bij voldoende aanmeldingen wordt er gestart. Aanmelden kan bij de balie in de 
bibliotheek. Alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 
 

Boekstart voorleesuurtje 
 
De Boekstart voorleesuurtjes zijn weer begonnen! Het Boekstartuurtje is een gezellig uurtje 
georganiseerd door de bibliotheek waarin 2 tot 4-jarigen en hun (groot)ouders of oppas elkaar 
ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en knutselen eenvoudige werkjes samen met de 
kinderen. De toegang is gratis, je hoeft je niet op te geven. 
 
Data: woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur op: 6 oktober, 3 november, 8 december, 12 januari, 9 
februari, 2 maart, 6 april en 11 mei.  
 
 

mailto:everdoes@aaenhunze.nl
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Basisschool De Eshoek te Annen is met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar een 
 

medewerker(s) 
tuin-, plein- en buitendienst 

 
Ben jij graag bezig en bied je graag je hulp aan, steek je graag de handen uit de mouwen en vind 
je het belangrijk dat de school er als een plaatje bij ligt? Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 
De Eshoek is een prachtige basisschool in Annen. Wij bieden met een fijn team onderwijs aan 
ongeveer 270 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
 
Functie omschrijving 
Wij zoeken een enthousiaste collega die bereid is allerlei (kleine) tuinwerkzaamheden uit te voeren 
en groenonderhoud wil verrichten rondom het schoolgebouw. Taken zijn o.a. snoeien van hagen 
en struiken, wieden en schoffelen van borders en perken, schoonhouden van toegangspaden en 
plein. Kortom je houdt je bezig met alle voorkomende werkzaamheden in de tuin en op het plein.  
 
De werkzaamheden vinden bij voorkeur op twee dagdelen per week plaats. Het is ook mogelijk dat 
je met een duo partner deze functie vervult tijdens één dagdeel per week. 
 
Je komt vanzelfsprekend ook in aanraking met leerlingen, we vragen hiervoor enige pedagogische 
kwaliteiten. 
 
Wat bieden wij 
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van 
€ 180 per maand en tot een maximum van € 1.800 per jaar. 
 
Inlichtingen/Procedure  
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Je kunt dan contact opnemen met Anja Gerding, directeur 
obs De Eshoek, via de mail directie.eshoek@primah.org of telefonisch via 0592-271316.  
 
Een kennismakingsgesprek behoort ook tot de mogelijkheden. Informatie over de school kun je 
vinden op de website van de school www.eshoek.nl.  
 
 

 
 

  

mailto:directie.eshoek@primah.org
http://www.eshoek.nl/
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Commissie Dorpsbelangen 

 
 

Save the Date: Drive-in bios op de Brink 
 
Geen fair, maar dit najaar een heuse Amerikaanse drive-in bios op de Brink in Annen! Op zaterdag 
20 november wordt de Brink omgetoverd tot drive-in bioscoop. We zitten volop in de voorbereiding, 
dus  houd www.annen-info.nl goed in de gaten voor meer informatie en de start van de ticket 
verkoop! 

 
Rond 17.00 uur draaien we een film voor de jeugd en in de avond start er nog een film! Uiteraard 
verzorgd met een hapje en een drankje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkiezing fotograaf van het jaar 2021 
 
Inmiddels zijn er zes fotografen uit Annen die in totaal 21 prachtige foto’s hebben ingezonden in 
diverse categorieën voor de verkiezing van Fotograaf van het jaar 2021! De (vak)jury is inmiddels 
samengesteld. Zij komen op dinsdag 5 oktober bij elkaar om de foto’s te beoordelen. Vlak daarna 
zal de winnaar bekend gemaakt worden.  
 
Pop-up expositie 
Aangezien we  zoveel verschillende foto’s in de verschillende categorieën hebben ontvangen, 
willen we alle inwoners van Annen (en overige belangstellenden) in de gelegenheid stellen om 

http://www.annen-info.nl/
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deze foto’s te bekijken. Daarom zal in het leegstaande pand tussen Martens Groenten en Fruit en 
Bloemig Kado, van 11 tot en met 23 oktober een pop-up expositie plaatsvinden.  
 
Publieksprijs 
Tijdens de openingstijden van de winkels kun je de foto’s bekijken. In de eerste week worden de 
foto’s anoniem geëxposeerd en kun je een stem uitbrengen op de foto die je het mooist vindt. 
Degene met de meeste stemmen wint dan de publieksprijs! In de tweede week kun je de foto’s 
bekijken en dan zal de naam van de fotograaf ook vermeld worden bij de foto.  
 
Als deze expositie achter de rug is, zullen we de foto’s ook terug laten komen in het 
Mededelingenblad, de website van de Commissie Dorpsbelangen en Facebook.  
 
 

Commissie Dorpsbelangen Annen 
 
De meeste inwoners van Annen weten dat er een Commissie Dorpsbelangen is en wat de 
Commissie ongeveer doet. Maar wie zitten er eigenlijk in de commissie en wat doen de 
verschillende subcommissies? En kun je ook terecht bij de Commissie met bepaalde vragen? De 
komende maanden zullen we hier aandacht aan besteden in het Mededelingenblad. Deze maand 
gaat het over het ontstaan van de Commissie Dorpsbelangen.  
 

De stichting Commissie Dorpsbelangen 
is net na de oorlog opgericht, namelijk 
op 28 januari 1946. Dit onder het motto 
‘Van permanente feestcommissie naar 
de behartiging van dorpsbelangen’. De 
commissie was in de begintijd de motor 
achter het opbloeien van het 
verenigingsleven in Annen. Daarnaast 
heeft de commissie zich ingezet voor 
zaken zoals het verwezenlijken van de 
bouw van het zwembad De Borghoorns 
en de muziekkoepel op de Brink, maar 
ook het beweegplein voor de sporthal 
is resultaat van inspanningen van de 
commissie.  
 

 
De veranderende tijden hebben ook hun invloed gehad op de commissie. Zo is er na de 
gemeentelijke herindeling meer nadruk komen te liggen op het contact met de gemeente, getuige 
de Dorpsvisie Annen 2005.  
 
Binnen de Commissie Dorpsbelangen Annen zijn zeven subcommissies actief, namelijk de 
subcommissie Sport- en Spel, subcommissie Beheer en Verhuur, subcommissie Oud papier, 
subcommissie Brinkgebruikers, subcommissie Lief en Leed, subcommissie PR (Communicatie) en 
subcommissie Kerstfair (drive-in bioscoop). Volgende maand wordt de subcommissie Kerstfair 
(drive-in bioscoop) uitgelicht in het mededelingenblad!   
 
 

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.   
 

http://www.annen-info.nl/
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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.  
 
Wist je dat we ook te vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/.  
 
Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons via bovenstaand mailadres bereiken! 
 
 

 
 
 

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.  

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

