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Jaargang 6           mei2015 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 7                   april 2016 
 

 
    

 

 
 
 
 
Verslag Openbare Jaarvergadering 2016  

Het verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie 
Dorpsbelangen Annen d.d. 10 februari 2016 vind u <hier>. 
 
 
 

http://annen-info.nl/index.php/2-uncategorised/517-verslag-openbare-jaarvergadering-2016
http://annen-info.nl/documenten/Verslag%20Openbare%20Jaarvergadering%2010-02-2016.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHob-DseDLAhWBeQ8KHcbdArkQjRwIBw&url=http://www.ecvet.nl/2_2895_Verslag_Ecvet_Caf%C3%A9.aspx&psig=AFQjCNEkiKYr_gEABImi2lgSgtFIPRFHvg&ust=1459151455680899
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Snel internet  via Glasvezel 
 
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen heeft ruim 1/3 van alle mensen met een internet aansluiting in 
het dorp de enquête ingevuld, waarvan ook ruim 80% geïnteresseerd is in een alternatief in de vorm van 
Glasvezel. Met deze uitkomst onderzoeken we nu welke mogelijke heden er zijn. We hebben contact 
gezocht met Breedbandplatform Drenthe (= Verbind Drenthe). 
 
Zij geven het volgende advies: 
 
“Met het aantal internet aansluitingen in Annen is het zaak om deel van een groter geheel te worden. 
Jullie opties zijn Glas van Aa tot Hunze en Eco Oostermoer Verbindt. Alle initiatieven zijn 
vrijwilligersinitiatieven. Dat is omdat dat de enige route is: marktpartijen stappen niet in; de overheid 
mag geen internetbedrijf runnen. 
Alternatief voor deze route: een marktpartij motiveren om alsnog beter en sneller internet aan te leggen 
bij jullie. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.” 
 
Onze werkgroep heeft al een keer contact gehad met Eco Oostermoer en onderhouden dit contact. 
Onlangs heeft de werkgroep een gesprek gehad met “Glas van Aa tot Hunze”. Deze groep heeft al 7 
dorpen benadert om mee doen met onderzoeken of glasvezel haalbaar is, namelijk Zuidlaarderveen, 
Anloo, Gasteren, Oudemolen, Taarlo, Loon en Schipborg. Je hebt ten minste 1000 aansluitingen nodig om 
glasvezel betaalbaar te maken.  
 
Wat we nu gaan doen: 
 

- Subsidie aanvragen bij het Breedbandplatform Drenthe voor een 
gebiedsanalyse. Dit is een onderzoek naar de mogelijkheden om 
inderdaad glasvezel te kunnen ingraven in en rond Annen. 
- Verder gaan we subsidie aanvragen om een informatie avond te 
organiseren om jullie op de hoogte te houden van dit project. 
- We proberen ook andere dorpen enthousiast te maken voor glasvezel 
want hoe meer mensen daadwerkelijk ja zeggen tegen glasvezel des 
te meer kans er is dat het er echt gaat komen. 
 
Nog een lange weg te gaan….. 

 
 
 

Afvalwijzer app, nu ook data oudpapier ophalen te vinden in de afvalwijzer! 

Commissie Dorpsbelangen heeft geregeld dat ook de data van oudpapier ophalen te 
vinden zijn in de Afvalwijzer. 

Naast de online afvalkalender (www.mijnafvalwijzer.nl)  kunt u ook de app Afvalwijzer 
downloaden op uw smartphone of tablet. U kunt de app gratis downloaden via de App 
Store, Google Play of Windows Phone Store. Zoek op de term ‘Afvalwijzer’ en selecteer 
de app van Addcomm Direct B.V.  

Vervolgens kunt u weer inloggen met uw postcode en huisnummer en ziet u de ophaaldagen verschijnen. 
U kunt dan ook instellen dat u een melding krijgt wanneer er oud papier/afval opgehaald wordt. 

De afvalwijzer is ook in pdf vorm en deze kunt u dan afdrukken. 

Als u op het groene container icoon hierboven klikt gaat u automatisch naar de juiste app. 

 
 

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://onelink.to/hg83xp
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Annen Deed het op 11 en 12 maart met veel plezier! 
 

Commissie Dorpsbelangen heeft met hulp van vele vrijwilligers uit Annen en gemeenteambtenaren van Aa 
en Hunze vele klussen geklaard. Een deel van de vrijwilligers wou al graag op vrijdag 11 maart starten 
dus werden het de Annen Doet dagen. Wat is er gedaan? Er is veel gesopt, onder andere kunstwerken, 
straatnaambordjes, streetveld, alles kreeg een opknapbeurt. De jeu de boules banen, het basketbalveld 
alles ligt er weer piekfijn bij om weer gebruikt te worden. Heel veel rotzooi werd er in en om Annen 
opgeruimd. Er werd nog een stukje bestraat, gesnoeid, dierenhokken verschoond kortom de dieren in het 
dierenparkje kunnen blij de lente tegemoet.  
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Woensdag 27 april Koningsdag op de Brink in Annen 
 

De dag begint met een oranjeontbijt, vanaf 8.30 uur 
tot 10.30 uur, georganiseerd door de 
ondernemersvereniging, Veelzijdig Annen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om 11.00 uur nemen de Vrienden van Oranje de organisatie van deze feestelijke dag in handen. De 
dag gaat verder met: 'Schilderen op het langste doek van Annen'   
Kom om 11.00 uur naar de Brink en zoek een plekje om te schilderen op het 20 meter lange 
schilderdoek. Verf, kwasten en een oranje schilder shirt zijn aanwezig.  
Het thema is: Koningsdag/Holland.  
 

 
Vervolgens wordt om 11.30 uur begonnen 
met het kinderplein met o.a. sumoworstelen, 
stormbaan, spijkerbroek hangen en nog veel 
meer, het sportplein, de outdoor activiteiten. 
 
Tot slot natuurlijk weer de patattafel! 
  
Er zal op het podium weer veel talent uit de 
omgeving voorbij komen. Zorg dat je er bij 
bent, dit wil je niet missen!  
 
Hou de brievenbus in de gaten voor het 
gehele programma in de Vrienden Van 
Oranje flyer 2016! 
 
http://www.vriendenvanoranje.nl  

 
 

http://www.vriendenvanoranje.nl/
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OPEN DAG 2016 
voor jong en oud ! 

zaterdag 2 april 
Van 13.00 tot ca. 17.00 uur 

 
 

Kom ook langs en sla gerust eens een balletje bij de OPEN DAG, 
Tevens OPENINGSTOSS. U bent van harte welkom! 

Iedereen is welkom, jeugd en volwassenen. 
 
De TC Annen is een gezellige actieve club voor zowel de recreatieve speler als de 
wedstrijdspeler. Een baan reserveren, meedoen aan de toss, of inschrijven voor de 
gezellige vrijdagavondmix of andere toernooien bestaat allemaal tot de mogelijkheden. 
 
Challenger Tennisschool biedt een uitgebreid lesprogramma voor jong en oud 

 
T.C. Annen heeft ook het jeugdprogramma Tenniskids, wat tennis nog leuker en gevarieerder maakt. 
 

LOKATIE: Tennisclub Annen, naast de voetbalvelden 
INSCHRIJVEN: niet nodig, kom gewoon langs 
Voor tennisrackets wordt zo nodig gezorgd. 

Voor meer informatie: mail nancy.bootsman@home.nl  website: www.tc-annen.nl.  
 
 

mailto:nancy.bootsman@home.nl
http://www.tc-annen.nl/
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Op zaterdag 16 april en zondag 17 april organiseren de Brinkruiters wederom buitenritten voor 
menners en ruiters, paarden of pony's, jong en oud. Meer info: http://www.brinkruiters.nl  
 

 
 

 
 
Ledenvergadering Historische vereniging Annen! 
 
Op 20 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing in het dorpshuis. 
Aanvang: 19.30 uur. Wilt u de stukken van tevoren inzien bel of mail dan even met  Jan Paagman 
telefoon 06 – 46 28 00 82, mail: annentoen@xs4all.nl of Tieme Santes, telefoon 06 – 23 77 57 44, 
mail: tsantes@ziggo.nl.   Voor meer informatie kijk op http://www.annentoen.nl  
 
Agenda  ledenvergadering: 
1. Opening. 
2. Notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2015. 
3. Jaarverslag. 
4. Jaarrekening 2015, begroting 2016 (incl.toelichting). 
5. Verslag kascommissie. 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie.  
7. Herbenoeming Jan Paagman als penningmeester. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting van het officiële gedeelte en pauze. 
 
LEZING door Geertje Enting! 
Om ongeveer 20.00 uur begint de lezing.  
 
Even voorstellen: 

Ik ben Geertje Enting. Ik kom oet Eext. Ik ben der eein van Geert 
Enting (Eexteros) en Marchie Okken (Anneroel) Ik woon in Aanderen 
op een boerderij. Ben trouwd met Albert-Jan Knijp. Heb 3 kinder. 
Marieke 11 Lucas 9 en Hendrieke 7.De Dreense taol is mij met de 
PAPlepel ingeven. 
Interesse in het behouden van oude gebruiken idem. Bewaren van 
oude spullen idem. 
Ik schrief gedichten en verhaolen in de taol waorin ik praot en 
dreum. Ik heb interesse in eerlijke voeding. Echt eten. Met 

natuurlijke ingrediënten. Ik vind bewust omgaan met natuurlijke hulpbronnen heel belangrijk. Ik ben 
geïnteresseerd in de geschiedenis van mijn leefomgeving en ben mij bewust van de oude 
ontstaansgeschiedenis van het landschap waarin ik woon. Ik verken mijn omgeving het liefst 
wandelend en vanaf de paardenrug. 
 
De lezing gaat voor de pauze over het Knieperies project en na de pauze over Dreense taol. 
De Historische vereniging nodigt u hiervoor dan ook van harte uit. Niet-leden zijn ook van harte 
welkom! 
 

 

http://www.brinkruiters.nl/
mailto:annentoen@xs4all.nl
mailto:tsantes@ziggo.nl
http://www.annentoen.nl/
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Zwembad de Borghoorns. 
 
Vanaf 29 februari tot  7 april is het mogelijk 
om abonnementen in de voorverkoop te 
bestellen voor het zwembad.  
Voor meer informatie en aanvragen 
www.gemeenteaaenhunze.nl, kopje 
zwembaden. Het is ook mogelijk vanaf 
maandag een inschrijfformulier voor 
abonnementen af te halen in de 
Burgemeester Lambershal te Annen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klachten. 
 
Commissie Dorpsbelangen ontving een klacht dat er veel rotzooi, folders en tuinafval 
gedumpt wordt in groensingels, slootjes e.d. in en om Annen. Tijdens de opruim actie 
van Annen Doet kwamen we ook veel rommel tegen. 

 
Mocht je folders tegen komen neem dan contact op met een van de 
adverteerders in de folder. Een adverteerder kan een klacht indienen en 
er kan dan uitgezocht worden welke bezorger “gedumpt” heeft. 
Je  kan  ook contact op nemen met Santibri Verspreidingsburo. Santibri 
verspreidt folders en kranten Stuur dan een email naar: 
klachten@santibri-axender.nl Of bel met: 0598-63.63.38 
 
 
 

 
T.a.v. groenafval, daar hebben we toch allemaal groene containers voor? 
 
  

 
Er is ook geklaagd over hondenpoep. Bijvoorbeeld het 
grasveld bij het Holthuys en rondom het zwembad is in 
trek bij hondenuitlaters.  
 
Hondenpoep, ruim het lekker zelf op!  
Jouw hond, jouw poep. 
 

http://www.gemeenteaaenhunze.nl/
mailto:klachten@santibri-axender.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTk_qvzODLAhVCRQ8KHXedC4sQjRwIBw&url=https://robzijlstra.wordpress.com/category/politierechter/&psig=AFQjCNHE2qzHg8GrsZqlmHLK-lG924dI8Q&ust=1459158808294906
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Wat is er in april allemaal te doen in ons bruisend dorp? 
 
Ga naar www.annen-info.nl klik op bekijk volledige kalender. 
 
Maandag 4 april oud papier ophalen vanaf 18.00 uur. www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 

Met medewerking van ploeg Mulder. Papier 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! 
 
Breng je zelf papier weg naar de oud papier container van 
Commissie Dorpsbelangen, stapel het papier, de dozen dan 
netjes op! Dat bespaart “onze Gerrit” heel veel werk en 
ergernis! Bedankt! 
 
 

 
Zaterdag 23 april oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten van “de Harleyclub”. 
 

Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub 
Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u 
ophalen. Van de opbrengst organiseren zij prachtige activiteiten 
voor het dorp, bijvoorbeeld voor de bewoners van het Holthuis. 
 
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. 
 
 

De Brinkmarkten 
 
17 april, 22 mei, 19 juni, 17 juli, 31 juli, 14 aug., 4 september. 
 
Meer informatie: 
http://www.marktbezoeken.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.marktbezoeken.nl/
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
 
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.dorpshuisannen.nl/
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