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Het spijt Commissie Dorpsbelangen erg dat er nog steeds geen nieuws te melden is over
de verkoop van de DVD van de playbackshow. Er zijn hierbij problemen ontstaan waarbij
we nog geen idee hebben of dit opgelost gaat worden. Als de DVD nog wel uit komt laten
we jullie dat weten via www.annen-info.nl en facebook CD.

Tweede editie Rock Op Brink!
Zaterdag 29 augustus is de tweede editie en het bestuur is inmiddels alweer druk met de organisatie.
Omdat we ook regionaal talent een kans willen bieden hebben we 14 februari een battle gehouden waar
een vijftal bands uit de regio het tegen elkaar opnamen waarbij het publiek als jury fungeerde.
De band The Gunshow kwam als winnaar naar voren en zal 29
augustus de tweede editie aftrappen. Daarna krijgen we
Afterpartees, Bintangs, The Miseries (Tim Knol), Paceshifters en
Vanderbuyst op het podium.
John Coffey zal het festival afsluiten, deze band uit Utrecht ging
onlangs wereldwijd het internet over omdat zanger David Achter
De Molen tijdens Pinkpop een beker bier ving en leegdronk die
hem vanuit het publiek werd toegegooid.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.rockopbrink.nl, in Annen bij
de Alldro en Slijterij Pinotage, in Groningen bij Elpee Groningen,
in Assen bij CD-afdeling Warenhuis Vanderveen, in Hoogezand
bij CD/DVD speciaalzaak Evelyn Novacek en in Gieten bij
Noordkoop Handelsonderneming.
Koop je je tickets in de voorverkoop dan betaal je €20,- en aan
de kassa is dat €27,50.
We hebben er weer enorm veel zin in, graag tot zaterdag 29 augustus!
Bestuur Rock Op Brink
(Jacob Supèr, Mark Dijkhuis, Charissa Meijer, Ludwig Konietzka, Ronald Zoetebier
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Zondag 27 september, de 12de editie van de Queens Grass grasbaanraces
De Queens Grass grasbaanraces op 27 september beloofd weer een geweldig spektakel te worden!
In de verschillende jeugdklassen worden gestreden om de punten voor het Nederlands Kampioenschap.
Terug van weg geweest de Power Girls, en verder de altijd spectaculaire zijspannen en de snelle ST-1 en
ST-2 klasse. Natuurlijk komen ook de jongens uit Annen en omgeving weer aan de start
En ook de kersverse Europese kampioen van de Internationale Specialklasse Jannick de Jong zal samen
met Henry van der Steen de nummer 8 van Europa en good-old Sjoerd Rozenberg en Nick Lourens een
demo verzorgen!
Kortom schrijf de datum in je agenda want dit GRATIS evenement mag je niet missen!
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Tennis Toernooi Marvel Open
Zaterdag 29 augustus tot zondag 6 september, organiseert TC Annen haar jaarlijks open Tennistoernooi.
Speelsterktes 4,5 (17+) 6,7,8 (25+) DE, DD, HE, HD,GD.
Deelnemers van alle verenigingen aangesloten bij de KNLTB kunnen zich hiervoor aanmelden. Kijk voor
meer informatie op www.tc-annen.nl Locatie Tennisbanen Annen

Hengelsport vereniging T.O.G. Annen
Overzicht Zondagmorgen wedstrijden
02 augustus
Van Haringsmakanaal
13 september
Beukerskanaal

Midium Harlingen
Steenwijk (industrieterrein

OVERIGE WEDSTRIJD
09-08-15
Bouwvakwedstrijd
Data DINSAGAVONDWEDSTRIJDEN
04 augustus
11 augustus
18augustus

N.W.K
Havenkanaal
N.W.K

Sluis de Punt Beneden
Fietsbrug
Taarlo- splitsing

Data woensdagmiddagwedstrijden augustus
Deelnemers om 12.45 uur bij het water aanwezig te zijn. Vissen van 13 uur tot 16.30 uur
5 augustus
Annerveenschekanaal brug Maagd
12 augustus
Beilervaart
19 augustus
Noord Willemskanaal (Hoornsedijk)
26 augustus
Noord Willemskanaal (splitsing)
Alle informatie is ook na te lezen op teletekst van RTV Drenthe pag.374
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Nog even nagenieten?
13 t/m 19 juli was het zeer geslaagde Oostermoerfeest
Kijk op http://www.oostermoerfeest.nl
Hier vind je foto’s, filmpjes van de lichtroute en de optocht
en nog veel meer.

Maandag 17 augustus oud papier ophalen vanaf 18.00 uur.
Met medewerking van ploeg Mulder. 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 Sporten Spelweek ploegen/wijken.
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de
verenigingen, dus alle beetjes helpen!

Zaterdag 8 augustus oud ijzer ophalen t.b.v. de Harleydag.
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.

Brinkmarkten
9 augustus / 23 augustus / 6 september
De Brinkmarkten zijn vrij van entree, de
openingstijden van de markt zijn elke editie van
10.00 – 17.00 uur. Voor eventuele wijzigingen en
mee info kijk op: www.marktbezoeken.nl
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op link: http://www.dorpshuisannen.nl
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