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Oktober 2022 Jaargang 13 

Publiek geniet van Ototec Grasbaanrace in Annen 
 
Zondag 18 september: Annen is klaar voor eindelijk weer grasbaanraces op de prachtige brink 
midden in het dorp. Na weken mooi weer was het jammer dat deze 17e keer een natte editie werd. 
Maar dat mocht de pret niet drukken; er kwamen toch nog duizenden mensen op het evenement 
af. 
 

      
 
Er zijn heel veel mensen nodig om zo’n evenement te doen slagen, onder andere de KNMV 
inclusief hun eigen dokterspost, de EHBO, baancommissarissen, geluid, jury, catering, toilet 
verzorging, heel veel vrijwilligers, mannen met groot materieel om de baan weer netjes te maken, 
verkeersregelaars, welwillende buurtgenoten, sponsoren, publiek en niet te vergeten de rijders!  
 
Start 
120 rijders kwamen er aan de start. Een zijspan team uit Zuid-Frankrijk was zelfs overgekomen om 
mee te doen. Er werd in verschillende klassen gestreden, zo ook de regio klasse met 10 
deelnemers aan de start. In verschillende klassen werden rijders tot Nederlands Kampioen 
gehuldigd, het Wilhelmus klonk dan ook luid over de brink aan het einde van deze geslaagde dag.  
 
Informatie 
Voor meer informatie, foto’s en uitslagen kun je terecht op www.mcannen.nl.  
 
 
  

http://www.mcannen.nl/
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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. Heb je ideeën over de invulling van de huiskamer, dan horen we dat graag! 
 
Je bent van harte welkom op: 
 Maandag 3 oktober 
 Maandag 17 oktober 
 Maandag 31 oktober 
Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen. 
 
Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls 
Je kunt met je vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om 
Annen terecht bij Carin de Jonge, consulent mantelzorg, c.dejonge@impulsaaenhunze.nl, 06-11 
51 70 36 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl, 06-40 00 14 62. 
 
 

Afdelingsavond Vrouwen van Nu Annen 
 
Op dinsdag 11 oktober vindt er weer een afdelingsavond van Vrouwen van Nu Annen plaats. Deze 
keer met Annette Botterblom, trouwambtenaar. Aanvang 19.45 uur, locatie: Dorpshuis.  
 
 

 
   

Zaterdag 15 oktober oud ijzer ophaaldag! 
 
Op zaterdag 15 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. 

mailto:c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
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Dierenwinkel voortgezet in Tuinwinkel Klinkers 
 
Per 1 oktober is Tuinwinkel uitgebreid met een dierenafdeling. Helaas heeft René Tent moeten 
besluiten om zijn dierenwinkel Luna’s Petshop te sluiten. Omdat het zonde is dat zoiets uit het dorp 
verdwijnt, hebben Jan Luurt en Tineke Klinkers de stap genomen om een dierenafdeling aan hun 
winkel toe te voegen. René kan zijn werk daar voortzetten, zodat hij de klanten gewoon kan blijven 
helpen. Sinds 1 oktober is de voorraad grotendeels weer aangevuld. Op dinsdag 4 oktober is het 
Dierendag, dan pakken ze uit met leuke acties, o.a. voor iedere hond een gratis lekkere traktatie. 
Tuinwinkel Klinkers vind je aan de Smalwolde 1 in Annen. Een tuincentrum met een breed 
assortiment planten en tuinproducten en nu dus ook een dierenafdeling.  
 

 
 
 

Inspirerende voorstelling Positief Coachen 
 
Op maandag 12 september bezochten zo'n 30 trainers, begeleiders, bestuursleden en ouders van 
de verschillende sportverenigingen uit Annen de theatervoorstelling 'Dat schiet lekker op zo!' van 
de Stichting Positief Coachen. Het optreden in Ons Dorpshuis, waarin het publiek zelf meespeelde, 
ging over hoe je binnen verenigingen een zogenoemd positief sportklimaat realiseert.  
 
Voorzitter Betsy Wijnholds van Handbalvereniging Annen is na afloop enthousiast over de 
voorstelling: "Door de sprekende voorbeelden zaten er voor alle bezoekers wel herkenbare 
situaties in. Vervolgens kregen we tips die eraan bijdragen dat jeugdleden zich nog beter 
ontwikkelen, minder snel afhaken en hun betrokkenheid -en die van hun ouders- bij de vereniging 
toeneemt. Het inspireert je om de jeugd nóg meer plezier uit het spel en het lidmaatschap te laten 
halen."   
 
De voorstelling werd op initiatief van de handbal-, voetbal- en de badmintonvereniging naar Annen 
gehaald en werd gratis aangeboden vanuit het Sportservice Sportakkoord van de gemeente Aa en 
Hunze. 
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Activiteiten in Ons Dorpshuis oktober 
 
Maandag 3 oktober: 
Huiskamer-Impuls 
10.00-11.30 uur. 
 
Vrijdag 7 oktober: 
Klaverjassen. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang kaarten 20.00 uur. 
Inleg € 2.50 
 
Zondagochtend  9 oktober: 
Koffieconcert m.m.v. de Groningse zangeres Josien Bakker. 
Tijd: 11.30 uur – 12.00 uur. 
Na afloop van het concert kan er gebruik gemaakt worden van een heerlijke lunch. 
Entree voor het concert is € 5.00 p.p. Dit is inclusief koffie met koek of cake. 
Kosten voor koffieconcert en lunch bedragen € 22.50 p.p. 
Reserveren is mogelijk via www.dorpshuisannen.nl 
Tevens zijn er kaarten af te halen op maandagavond 3 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur. 
 
Maandag 17 oktober: 
Huiskamer-Impuls 
10.00 uur -11.30 uur.  
 
Vrijdag en zaterdag 28 en 29 oktober: 
Optreden van toneelvereniging Advendo. 
Opgevoerd zal worden het blijspel: “As de natuur zien gang giet” van Herman van der Aa.  
Aanvang 20.00 uur. 
Donateurs van de toneelvereniging kunnen kaarten bestellen via de mail: 
toneelverenigingadvendo@gmail.com of tel. 0592 27 21 35. 
 
Om alvast in de agenda te noteren: 
 
Zaterdag 12 november:  
Kleintje Annermarkt, georganiseerd door de Historische vereniging. 
 
Zaterdag 19 november: 
Modeshow van Vintage kleding m.m.v. de Anner band ‘De Beatbrokers’. 
 
Zaterdag 17 december: 
Kerstmarkt in het dorpshuis van 16.00 uur tot 20.00 uur. 
Bedrijven, particulieren, verenigingen, hobbyisten; iedereen is van harte welkom als standhouder 
op de markt.  
Huur van een tafel bedraagt € 7.50, voor een iets grotere tafel wordt € 10.00 gevraagd.  
Aanmelden voor een plekje kan bij Anneke Greving, 0592 27 17 43 of    
annekegreving@hotmail.com. De muzikale omlijsting wordt tijdens deze markt verzorgd door 
muziekvereniging Drenthina. 
    
   
   

http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:toneelverenigingadvendo@gmail.com
mailto:annekegreving@hotmail.com
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Oktobermaand Kindermaand: workshop Samen muziek maken 
 
De hele maand oktober is het Oktobermaand Kindermaand. Dan worden diverse leuke activiteiten 
georganiseerd, speciaal voor kinderen. Ook muziekvereniging Drenthina doet hieraan mee. Wij 
geven op zaterdag 8 oktober een gratis workshop ‘samen muziek maken’ voor alle kinderen in de 
leeftijd van 7 – 12 jaar. Iedereen is welkom! Het maakt niet uit of je al een instrument kan bespelen 
of niet. Je mag je eigen instrument meenemen. Maar als je die niet hebt, dan krijg je er één te leen. 
Onder leiding van onze dirigent oefenen we met elkaar een leuk liedje. En aan het einde van de 
middag geven we een kort optreden waarin je kunt laten horen wat je hebt geleerd. Ook ons eigen 
leerlingenorkest zal dan optreden. 
 
Datum: zaterdag 8 oktober  
Locatie: Dorpshuis Annen 
Tijdstip: 14.30 tot 17.15 uur  
 
Om 14.30 uur start de workshop. Het slotoptreden voor ouders (en overige belangstellenden) 
begint om 16.45 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. 
 
Reserveren is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld. Dat kan door een mailtje te sturen naar 
drenthina@hotmail.com.  
 
 

Onderhoudsdag Beweegplein 
 
Om het beweegplein en het beachvolleybalveld in een goede staat te houden, gaan acht 
verenigingen/organisaties op zaterdagmorgen 8 oktober aan de slag. Zij doen allemaal een 
financiële bijdrage om de kosten voor dit onderhoud te kunnen betalen. Helaas is dat op termijn 
niet voldoende. 
 

 
 
Word donateur 
Het beweegplein is van en voor de inwoners van Annen. Wil je ook meehelpen om het 
beweegplein in stand te houden? Dan kun je donateur worden van het beweegplein. 
Dat kan door een e-mail te sturen naar beweegplein@annen-info.nl. Zet in deze mail je naam en 
het bedrag waarmee je wil steunen. 
 
De deelnemende organisaties op dit moment zijn: 
Commissie Dorpsbelangen, Handbal Vereniging Annen, OBS De Eshoek, Ons Dorpshuis, Skid, 
Sportvereniging Annen, TennisClub Annen en Voetbalvereniging Annen. 
 
 
 

mailto:drenthina@hotmail.com
mailto:beweegplein@annen-info.nl
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Intocht Sinterklaas 
 
Dit jaar zal de intocht van Sinterklaas op zaterdag 19 november plaatsvinden! Meer informatie 
verschijnt binnenkort, maar noteer deze dag alvast in je agenda. 
 

 
 
 

Open dag bij MooiWonen Makelaars Annen  
 
Op vrijdag 4 november organiseert MooiWonen Makelaars in Annen een open dag. Het kantoor 
aan de Zuidlaarderweg 106 is dan 2 jaar geopend. Door Corona hebben wij nog geen opening 
kunnen houden.  
 
Tijdens deze open dag kunnen mensen het kantoor bekijken (voormalige pand van Slagerij Aling). 
Daarnaast zullen er ook standhouders staan die mee hebben geholpen aan de verbouwing. De 
Open dag begint op vrijdag 4 november om 14.00 uur. 
 
 

 
 
Hej de winterprogrammering al rond?  
Een idee veur het jaorprogramma 
 
De Streektaolambassadeur en de streektaolvrijwilligers van het Huus van de Taol in Aa en Hunze 
kunt je helpen bij de invulling van je jaorprogramma. Zij kunt bij je kommen veur een 
‘BROESCURSUS DRÈENTS` en/of het spel ‘WEL HEF GELIEK’ te speulen. Bij dizze spellen kuj 
laoten zeen en heuren hoe groot je kennis is van het Drèents op allerlei terreinen, zoas bezundere 
Drèentse woorden en olde veurwarpen. In een ongedwungen sfeer kuj dit met een groep mèensen 
speulen. Naost dizze spelvörm kunt der - in overleg - gedichten veurdraogen worden en/of een 
verhaol verteld.  
 
Dit allemaol in oonze Drèentse Taol. Wi’j heur een mörgen, middag of aovend vaastleggen; gien 
prebleem maok een ofspraok. Nim hierveur contact op met de Streektaolambassadeur in Aa en 
Hunze, Jan Hartlief: 06-46 32 59 05 of jghartlief@ziggo.nl 
  

mailto:jghartlief@ziggo.nl
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Rode kool wedstrijd 
 
Een vriendengroep uit Annen kreeg met oud en nieuw de opdracht: wie kweekt de zwaarste rode 
kool? De 28 vrienden kreeg 5 zaadjes per persoon en de weegdag werd vastgesteld op zaterdag 
24 september.  
 
Wekenlang werd naar deze dag uitgezien, eindelijk ging de groep op pad. Onder toezicht oog van 
alle kwekers en de goudeerlijke jury werden de kolen gewogen. Jammer genoeg waren veel  kolen 
door de rupsen aangevreten. Maar er waren ook verdacht mooie kolen bij. Bij Trijnie Schuiling zat 
de kool met saté prikkers aan de plant. En bij Johan Grüber hing de kool al gesneden in een 
plastic zakje aan de plant? Annemiek Visser beweerde dat de stukjes lood die gevonden werden in 
haar kool bedoeld waren tegen de slakken. Anita Koops had er maanden over gedaan om 
uiteindelijk een kooltje te kweken van 75 gram en werd hier mee de verliezer. Hendrik Popken 
werd winnaar met een kool van 3270 gram. De groep ziet nu al uit naar de volgende 
kweekopdracht.  
 

 
Anita Koops verliezer rode kool wedstrijd. 

 
 

Zuidlaarderbollenactie VV Annen 
 
Net als voorgaande jaren houdt VV Annen de Zuidlaarderbollenactie op vrijdag 7 oktober. De 
pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij je aan de deur komen om 
de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede 
aan de jeugdafdeling van de vereniging 
. 

 
 
De actie vindt plaats op vrijdag 7 oktober tussen 18.00 uur en 20.15 uur in de dorpen Annen, 
Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen, Zuidlaarderveen, Eexterveen en 
Annerveenschekanaal. De Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk. Gepast geld zou wenselijk zijn. De 
jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop!  
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Voorstelling Toneelvereniging Advendo  
 
Op 28 en 29 oktober speelt Toneelvereniging Advendo ‘Als de natuur zien gang giet’ in Ons 
Dorpshuis in Annen. 
  
In het eens zo rustige dorp, waar bijna alle grond is opgekocht voor natuurgebieden, zijn drie 
boerderijen, een kerk en een hotel overgebleven. De rust wordt echter danig verstoord door de 
komst van twee zussen, die het hotel hebben geërfd. Alles loopt nog niet op rolletjes, de dames 
zijn nog onervaren in het runnen van een hotel. Ook de gasten zorgen voor de nodige problemen. 
Dit alles veroorzaakt flinke deining en hilarische momenten in het voorheen zo rustige dorp. 
 
Dit blijspel ‘Als de natuur zien gang giet’ van Herman van der A, onder leiding van Hebbo 
Benthem, kun je zien op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober vanaf 20.00 uur in Ons Dorpshuis in 
Annen. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 
 
Donateurs kunnen gratis kaarten bestellen via de mail: toneelverenigingadvendo@gmail.com  of 
tel: 0592 27 21 35. Ben je géén donateur, maar wil je wel graag onze voorstelling bezoeken, dan 
kun je ook via bovenstaande mail of telefoonnummer kaarten bestellen à € 7,50 per stuk. Tevens 
worden er aan de zaal op beide avonden (zolang de voorraad strekt) kaarten verkocht. 
Wanneer je donateur wilt worden van onze vereniging, kun je contact opnemen met Otto van 
Geldere, via telefoon 0592 27 12 90 of via o.vangeldere@home.nl.  
 
Toneelvereniging Advendo ziet u graag op één van beide avonden! 
 
 

 

Zaterdag 8 Oktober feestelijke opening van Doe Het Zelf Klinkers  
 
Sinds eind juli, na de overname van Hubo Kah, is Doe Het Zelf Klinkers gevestigd aan de 
Smalwolde 3 in Annen. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten. 
Vele klanten hebben de weg naar Smalwolde al gevonden en de reacties zijn positief. Door 
vakanties en de opstartfase is een officiële opening er nog niet van gekomen. Om hier toch nog 
aandacht aan te besteden, vindt op zaterdag 8 oktober een feestelijke opening plaats.  
 
Tijdens deze dag zijn er leuke activiteiten zoals o.a. een poffertjeskraam, een springkussen voor 
de kinderen en de mogelijkheid om korting voor je volgende bezoek te winnen. En natuurlijk staat 
de koffie klaar! Samen met Tuinwinkel Klinkers wordt er een leuke dag van gemaakt. We hopen je 
dan te mogen begroeten! Doe Het Zelf Klinkers is gevestigd aan Smalwolde 3 te Annen, naast 
Tuinwinkel Klinkers, www.doehetzelfklinkers.nl.  
 
 

Oekraïners in Nederland 
 
Voor de Oekraïners die in Nederland verblijven, zijn we op zoek naar fietsen, dekbedden en 
winterjassen. Doordat Oekraïners van de noodopvang doorstromen, komen de huisjes leeg en 
worden weer opgevuld met nieuwe vluchtelingen.  

mailto:toneelverenigingadvendo@gmail.com
mailto:o.vangeldere@home.nl
http://www.doehetzelfklinkers.nl/
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Voor deze nieuwe vluchtelingen blijven fietsen nodig. Daarom zoeken we nog steeds bruikbare 
dames en heren fietsen. Daarnaast hebben we dekbedden en winterjassen nodig. Kun je wat 
missen? Stuur dan (bij voorkeur) een mail naar hans@brandtsbuys.nl. Je kunt ook bellen: 06-15 
26 12 99. 
 
 

Keerpunt Klassiek seizoen 2022-2023 
 
Iedere maand op zondagmorgen om 11.00 uur organiseert café ’t Keerpunt een concert in de 
gelagkamer. Entree €12,50.  
 

 9 oktober 2022: Barokensemble La Voz 
Humana 

 13 november 2022: Gitaarklas Kristina Värlid 

 11 december 2022: Jong talent viool; Romana 
Porumb 

 8 januari 2023: Zangklas Hanneke de Wit; 
zang met piano 

 12 februari 2023:Fluitklas Egbert Jan 
Louwerse; fluit met piano 

 12 maart 2023:Strijktrio via Teodora 
Nedyalkova                        

     
        
 

 
 

Digitaal Café weer in de bibliotheek 
Je kunt weer naar het Digitaal Café in de bibliotheek! 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? Dat 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. Je 
krijgt wekelijks op dinsdag les in de bibliotheek Annen. 
Data: 11 oktober t/m 8 november 
Tijd: 9.30 – 11.30 uur 
Meer informatie en opgave: 088-012 82 95 of in 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? Doe dan mee met deze cursus. 
Aanmelden kan via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekannen.nl. 
 
Waarom Klik & Tik? 
Of je het nu leuk vindt of niet: het internet wordt steeds belangrijker. Wil je iets kopen, informatie 
krijgen, een vakantie boeken, je bankzaken regelen; het gaat allemaal en steeds vaker via het 
internet. Maar niet iedereen is al even handig met de computer en het internet. Zou jij er wel wat 
behendiger in willen worden?  

http://www.bibliotheekannen.nl/
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Dan is de cursus Klik & Tik iets voor jou. Met de cursus Klik & Tik leer je werken met computers en 
internet. Je volgt de cursus onder begeleiding in de bibliotheek en zelf vanuit huis.  
 
Waarom Digisterker? 
Aan de slag met je DigiD 
Contact en zakendoen met de overheid gaat steeds vaker via internet. Bijvoorbeeld het aanvragen 
van een uitkering of het verlengen van je rijbewijs. Best lastig als je nog niet zo handig bent met 
internet. Met de cursus Digisterker leer je zelfstandig gebruikmaken van de online service van de 
gemeente Aa en Hunze, het UWV en de Belastingdienst. 

 
 
Commissie Dorpsbelangen 

 
 

Zaterdag 10 september: Film & Food Fair Annen 
 
Op zaterdag 10 september organiseerde de Commissie Dorpsbelangen Annen de eerste editie 
van het Film & Food festival op de Brink in Annen. Het was een geslaagd evenement en zeker 
voor herhaling vatbaar.  
 

    
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sportenspelweek.nl
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Expositie Fotograaf van het jaar Annen 
 

 
 
Van maandag 10 tot en met zondag 30 oktober vindt er in het dorpshuis in Annen een foto 
expositie plaats. De foto’s zijn ingezonden door verschillende inwoners uit Annen, van jong tot oud. 
In totaal zijn er 63 prachtige foto’s ingezonden voor de verkiezing van Fotograaf van het jaar 2022.  
 
Vakjury 
Binnenkort komt een vakjury bijeen om de foto’s te beoordelen. Hieruit zal ook de winnaar van de 
verkiezing Fotograaf van het jaar 2022 komen. Nieuw dit jaar is dat de vakjury ook een 
kinderfotograaf van het jaar kiest.  
  
Publieksprijs 
De expositie in het dorpshuis is vanaf maandag 10 oktober elke dag te bezichtigen tussen 14.00 
en 20.00 uur. De foto’s zijn te bewonderen in zaal 4. In de eerste twee weken (10 t/m 24 oktober) 
van de expositie worden de foto’s anoniem geëxposeerd en kun je ter plekke door middel van een 
formulier een stem uitbrengen op de foto die je het mooist vindt. Degene met de meeste stemmen 
wint dan de publieksprijs! In de derde week kun je de foto’s bekijken en dan zal de naam van de 
fotograaf ook vermeld worden bij de foto.  
 
Publieksprijs gekozen door de kinderen 
Dit jaar gaan de kinderen van OBS de Eshoek allemaal op hun favoriete foto stemmen. Hiervoor is 
een aparte publieksprijs door de kinderen in het leven geroepen. 
 
Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 30 oktober vanaf 15 uur in het dorpshuis in de grote 
zaal. 
 

 
De Brink opnieuw ingezaaid 
 
De Brink is weer ingezaaid en we hopen dat dit weer een mooi 
resultaat oplevert, zodat er volgend jaar weer mooie evenementen 
georganiseerd kunnen worden. Als dorpsgenoten kunnen jullie 
hieraan mee werken door de Brink de komende tijd even met rust 
te laten. Dus graag geen honden, paarden, fietsen, voertuigen etc. 
over het ingezaaide deel van de Brink!  
 
Alvast bedankt voor de medewerking.  
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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 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!  
 

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.  
 
 

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.  
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