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Glasvezel: ook in Annen? 
Een razendsnel en toekomstbestendig netwerk voor ons allemaal? 
 
Commissie Dorpsbelangen Annen heeft enige tijd geleden een oproep gedaan in Annen: “wie  wil mee 
denken over snel internet in Annen”. Een paar enthousiaste inwoners hebben zich aan gemeld en met hen 
is een werkgroep gevormd. Deze werkgroep wil nu gaan onderzoeken hoeveel belangstelling er is om een 
glasvezelnetwerk te  realiseren naar iedere woning en naar ieder bedrijf, in de kern van Annen tot aan het 
verste gebouw in het buitengebied.  
 
Een belangrijke voorwaarde om glasvezel in Annen te kunnen realiseren, is een breed draagvlak en 
voldoende deelnemers. 2/3 deel van alle aansluitingen in Annen zou dan JA moeten zeggen tegen een 
glasvezelnetwerk.  
Om nu stappen te kunnen zetten gaan we van start met een eerste peiling van de belangstelling. Bij 
voldoende belangstelling kunnen de kosten voor realisatie van een netwerk worden vastgesteld en zullen 
de financiële aspecten preciezer in kaart worden gebracht.  
Ervaringscijfers wijzen uit dat voor een plattelandsgebied bij voldoende belangstelling  de maandelijkse 
kosten voor internet, telefoonabonnement en TV (inclusief de glasvezelinfrastructuur) in dezelfde 
ordegrootte liggen als de kosten die u op dit moment heeft voor al deze diensten, met dit belangrijke 
verschil: de internetsnelheid wordt vele malen hoger en  de verbinding stabieler.   
 
Ga naar  glasvezel.annen.nu  en vul de enquête vandaag nog in.  
Met het invullen van de online enquête verplicht u zich nog niet tot deelname; u geeft hiermee 
aan dat u snel internet in Annen belangrijk vindt. Sluitingsdatum enquête 1 februari 2016. 
 
Via Commissie Dorpsbelangen houden we u op de hoogte van de voortgang.  

 

 

http://glasvezel.annen.nu/
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Waarom is snel internet belangrijk? 
 
  

1 Zorg op afstand 
De overheid wil dat iedereen langer zelfstandig blijft wonen. Omdat we ook ouder 
worden neemt de vraag naar zorg aan huis sterk toe. Zorg op afstand gaat steeds 
meer via beeldverbindingen. Voor beeldverbindingen in HD-kwaliteit is een hoge 
internetsnelheid in beide richtingen en een betrouwbare verbinding noodzakelijk.  

2 Televisiekijken verandert 
Met het hele gezin voor de televisie naar dezelfde uitzending kijken, komt steeds 
minder voor. Via videodiensten als Netflix, YouTube en toepassingen als Uitzending 
gemist, haalt ieder gezinslid op hetzelfde moment zijn eigen programma of film binnen 
via het internet. Met glasvezel kan dat feilloos en zonder haperen. Ook de technische 
ontwikkelingen van televisie vragen om bandbreedte. De nieuwste generatie televisies 
(Ultra HD of 4K) hebben een ongekend scherp beeld. Ultra HD televisies worden steeds 
betaalbaarder. De bandbreedte die vereist is voor Ultra HD televisie is circa 6 maal zo 
hoog als voor HD televisie. 

3 Werken vanuit huis 
Werken vanuit huis zonder belemmeringen kan met glasvezel. Grote bestanden 
kunnen razendsnel worden uitgewisseld, een directe verbinding opzetten met 
het netwerk van de klant of werkgever is mogelijk. In de 'cloud' werken of een 
conference call opzetten in HD kwaliteit kan met glasvezel moeiteloos vanuit 
huis. Maar ook het dataverkeer van en naar agrarische bedrijven neemt steeds 
meer toe. 

4 De vakantiefilm delen met familie en vrienden 
Een film verzenden over de bestaande kopernetwerken duurt vaak uren. Met de 
uploadsnelheid die een glasvezelverbinding biedt, kan dit in enkele seconden of 
minuten. Ook grote hoeveelheden foto’s naar de printcentrale zijn geen 
probleem meer. 

5 Onderwijs op afstand 
Interactief onderwijs op afstand doet steeds meer zijn intrede. Nu al bieden 
topuniversiteiten over de hele wereld colleges (gratis) aan via het internet. Ook 
in het middelbaar en lager onderwijs zijn er tal van ontwikkelingen in die 
richting. 

6 Beveiliging 
Voor beveiliging met cameratoezicht vanuit een alarmcentrale is een zeer snelle 
uploadsnelheid onontbeerlijk. 

7 Kerkdienst via internet 
Op sommige plaatsen gebeurt het al: daar kunt u kerkdiensten live via internet 
volgen. Bijvoorbeeld als u door ziekte niet in staat bent om zelf naar de kerk te 
komen. Met een glasvezelverbinding kan dat feilloos en zonder haperen via de 
tv. 

8 Gaming 
Steeds meer games worden online gespeeld. Spelers over de hele wereld 
ontmoeten elkaar via het internet. Een game spelen over je eigen 
glasvezelverbinding gaat feilloos en met ongekende snelheid. 

  
 
  



Pagina 3 van 12       Gratis Mededelingenblad    www.annen-info.nl    jaargang 6  december 2015
   

Wat zijn de voordelen van glasvezel? 
 
 

 

Netwerk van de toekomst 
Een glasvezelnetwerk is technisch het snelst denkbare 
communicatienetwerk. Waar de technische mogelijkheden voor de oude 
kopernetwerken hun grenzen naderen, zijn de mogelijkheden voor 
glasvezel haast eindeloos. 

 
 

Ultieme snelheid 
Met glasvezel is een ongekende bandbreedte en snelheid mogelijk. En 
dit is nodig, want het dataverkeer groeit met ongeveer 60% per jaar. 
Deze groeiende behoefte merkt u nu zelf al door het trager worden van 
de huidige internetverbinding. 
 

 

Uw eigen kabel 
Bij glasvezel deelt u het laatste stuk van de kabel niet met de buurt. 
Iedere aansluiting krijgt een eigen glasvezel naar het verdeelpunt. 
Hierdoor blijft de snelheid gelijk, ongeacht of het druk is op het net. 
 

 

Upload = Download 
Een voordeel van glasvezel ten opzichte van kabel is dat de 
uploadsnelheid bij glasvezel technisch gelijk is aan de 
downloadsnelheid. Bij kabel is dat niet het geval: daar is de 
uploadsnelheid veel lager. De uploadsnelheid is van belang als je zelf 
iets op internet wilt plaatsen of voor het versturen van grote bestanden. 

  
 
 
BEDANKT voor uw stem op Commissie Dorpsbelangen!  
 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe en 
voerde dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne in. Deze campagne vervangt de kleinere 
sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.  

Commissie Dorpsbelangen vroeg u op hen te stemmen, zodat ze ook van de 45e Sport en 
Spelweek in 2016 een mooi “feest” kan maken!  

 
Bedankt dat u op ons heeft gestemd, dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd! 
169 “clubs” deden mee, Commissie Dorpsbelangen werd 6e, dit leverde ruim 1000 euro op! 
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Kerstfair in “Dickensstijl”  
zaterdag 12 december 

 

Tijd: 16.00 tot 20.00 uur 
Locatie: Brinkje bij school (Kruisakkers/Molenakkers) 
Organisatie: Commissie Dorpsbelangen Annen 

 

De Kerstfair zal weer een gezellige sfeer uitstralen door de vele figuranten 
gekleed in “Dickensstijl”, vuurkorven, kerstmuziek, kerstbomen, lampjes in de 

bomen, zang, dans, theater 
Een grote (kerst) markt met hapjes, drankjes, “snuisterijen” 

Straattheater 
Radio Aa en Hunze 

NAHA (de nieuwe AHA) 
De Streetband van Drenthina. 

Dans met Workout Annen 
Draaiorgel 

Nice An'Loose (een popkoor uit Anloo) 
Sing & Swing (een kinderkoor uit Zuidlaren) 
Je kunt je aanmelden bij Hartveilig Annen 

Broodjes bakken boven een vuurtje 
Kom de schaapjes en de ezel aaien 

Blijf plakken op het gezelligheidsplein, eet hier je lekkere hapjes of neem een 
(warm) drankje of een biertje bij de voetbalvereniging 

Verkoop lootjes, t.b.v. Muziekvereniging Drenthina  
door Comm. Dorpsbelangen. Muziekvereniging Drenthina is de muziekvereniging van en voor Annen en 

omstreken en is door het jaar heen bij veel  activiteiten in het dorp aanwezig voor een muzikale omlijsting. 
 

Nederlands kampioenschap Glühwein maken 
Glühwein makers kunnen tot 12 december hun zelf gemaakte glühwein 

inleveren bij slijterij Pinotage in Annen. Tijdens de kerstfair zal een jury deze wijn 
beoordelen. De winnaar wordt tussen 19.00u  en 19.30u bekend gemaakt. 

Meer informatie in de slijterij of via www.slijterijpinotage.nl 
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 Veelzijdig Annen = Veelzijdig Gul          
 

Dat het winkelaanbod in Annen veelzijdig is, dat wist u misschien al. 
Maar kent u ook Veelzijdig Annen? Sinds begin 2015 hebben de 
winkeliers in Annen zich gebundeld tot Veelzijdig Annen. Wij zijn een 
groep enthousiaste ondernemers met een warm hart voor de inwoners 
van Annen en omstreken. Ondernemers die zich kenmerken door 
vakmanschap, service, kwaliteit en specialisme.  
 
Met Veelzijdig Annen is de mogelijkheid ontstaan om als groep winkeliers 
activiteiten te kunnen organiseren en steunen, denk hierbij aan allerlei 
sponsoractiviteiten voor het verenigingsleven. Maar daarnaast worden 
ook klantenacties gehouden: gezamenlijke aanbiedingen of actiedagen. 
En zelfs gul geven is ons niet vreemd! Er zullen voor de kerst namelijk 
16 royale Anner-kerstpakketten worden weggegeven.  
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En u mag bepalen aan wie! Aan uw buurvrouw, die altijd uw container bij de weg zet? Aan de 
langstzittende vrijwilliger van uw vereniging? Aan die goede vriend, die u helpt als er een spin op het 
plafond zit? Laat het ons tussen 7 en 19 december weten via de opgavekaarten in de winkels of de 
knipbon uit de Schakel! 
 
De kaarten kunnen worden ingeleverd tot 19 december bij Tuinwinkel Klinkers, Colors at Home Reitsema, 
BP Stadman, PC Service Annen en Faunaland Hondsrug. Op woensdag 23 december zullen de gelukkigen 
hun Anner-kerstpakket thuisbezorgd krijgen.  
 
 

 
 
 

Hartveilig Annen redt levens! 
 
In december 2012 zijn wij als werkgroep gestart met het opzetten van een 
burgerhulpverleners netwerk in Annen.  In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners 
een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er 
ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste 

reanimaties gebeuren thuis. Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie. Een ambulance heeft gemiddeld zo'n 10 minuten 
nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 - 10%. 
Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Daarom is het zo belangrijk dat 
er burgerhulpverleners zijn die binnen 6 minuten kunnen reanimeren en een schok kunnen toedienen met 
een AED. 
 
Nu  ruim 3 jaar later kunnen we met  trots vertellen dat we flinke stappen hebben gemaakt. We zijn in 
Annen van 2 burgerhulpverleners gegroeid naar ruim 70 en hebben 24 uur per dag de beschikking over 4 
AED’s die we kunnen inzetten tijdens een reanimatie. Elk jaar faciliteren we een reanimatietraining en 
verzorgen we herhaling trainingen voor onze eigen opgeleide cursisten. In februari 2016 krijgen ruim 10 
anneroelen een reanimatietraining zodat ook zij zich kunnen aansluiten als burgerhulpverlener in Annen. 
Het geeft een veilig gevoel als  je weet dat er vrijwilligers zijn die zich dag en nacht willen inzetten  om 
een dorpsgenoot te helpen ter ondersteuning van de professionele dienstverlening. 
 
Hoe werkt het dan?  
Alle burgerhulpverleners hebben zich aangemeld op 
www.hartslagnu.nl  
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer 
Ambulancezorg. Bij een (112) melding van een mogelijke 
reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, 
maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de directe 
omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep 
via een sms of via de speciale app.  De burgerhulpverleners zullen 
starten met reanimeren en een schok  toedienen met een AED. 
Samen kunnen we levens redden! 
  
Ben je in het bezit van een geldig reanimatie en/of AED diploma? 
Meld je dan nu aan op www.hartslagnu.nl  ga voor meer informatie 
naar www.hartveiligannen.nl en mail naar 
burgerhulpverlening@live.nl  
 
Hartveilige groeten, 
Dick Hendriks, Nico Arling, Menzo Wester, Jan Berends en Vincent Kampherbeek 
 
Hartveilig Annen 

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartveiligannen.nl/
mailto:burgerhulpverlening@live.nl
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Brinkruiters dressuur clubkampioenschap 
Op zondag 8 november werd bij r.v. de 
Brinkruiters  uit Annen de finale van de 
clubkampioenschap dressuur verreden. De 
wedstrijd bestaat uit een competitie van 3 
wedstrijden en tot de finale wedstrijd bleef het 
spannend wie uiteindelijk de titel clubkampioen 
dressuur 2015 zou veroveren. Alhoewel er na 
twee wedstrijden zeker al favorieten waren. 
 
Niet verrassend was het dat Demi Kuitse in de 
klasse Bixie (een klasse van jonge ponyruiters) 
de kampioenstitel behaalde. Zij en haar pony 
Sanne vormen een prachtige combinatie die 
samen garant staan voor keurige proeven. 
 
In de klasse pony's ging de titel naar Inge Feij 
met pony Martin. 
 
En tenslotte werd in de categorie paarden Gerda 
Mesker met haar jonge en zelf getrainde  paard 
Gerlof kampioen. 
 
De ruiters kunnen een jaar genieten van hun 
titel. Stil zitten is er niet bij, want in het voorjaar 
gaat r.v. de Brinkruiters weer van start met de 
eerste dressuurwedstrijden voor de kampioenstitel van 2016 
 

 
 
17 tot en met 20 mei Avond 4 daagse Annen 

Zoals je wellicht weet wordt elk jaar de Avond4Daagse in Annen gehouden. Een 
leuk evenement voor jong & oud en waar iedereen vaak naar uitkijkt als een van 
de pijlers van het jaar. De Avond4Daagse wordt georganiseerd door een groep 
enthousiaste vrijwilligers. De huidige groep vrijwilligers wil echter het stokje na 
vele jaren graag doorgeven aan een nieuwe groep vrijwilligers. Aankomend jaar 
zal voor hen de laatste keer zijn.  

Daarom de dringende oproep: wie wil helpen dit mooie evenement mede te organiseren? 
Zonder vrijwilligers, geen Avond4Daagse namelijk. Als de organisatiegroep uit 5 of 6 personen bestaat 
kun jezelf ook gerust 1 of 2 avonden meelopen.  

Het zou toch zonde zijn als volgend jaar de laatste keer zou zijn… 

Dus, heb je interesse, laat het ons weten op a4d.annen@gmail.com! 
 
Met vriendelijke groet, Jenny, Margrit, Petra, Sitie en Carolien  
Volg ons via: Facebook: www.facebook.com/a4d.annen Twitter: twitter.com/A4DAnnen 

mailto:a4d.annen@gmail.com
http://www.facebook.com/a4d.annen
https://twitter.com/A4DAnnen
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Gezocht! 
 
HVA, Handbal Vereniging Annen is op zoek naar nieuwe leden, meisjes, jongens, dames en heren. Meer 
info, kom  donderdagavond langs in de sporthal. En kijk ook eens op onze site: 
http://www.handbalannen.nl  
 
Handbal is een teamsport dat gespeeld word met 6 spelers en 1 keeper. Het is de bedoeling de bal in het doel van de tegenstander 

te gooien. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Er staat een verdediging voor je die het jou zo moeilijk mogelijk maakt. Er komt veel 

fysiek contact bij kijken.  

Een aantal spelregels zijn: Je mag 3 passen lopen. Je mag de bal 3 seconde in de hand houden. Je mag niet stuiteren, de bal vast 

houden, en dan weer stuiteren. Je mag niet in het doelgebied van de keeper staan.    

Aanval: Wanneer je in balbezit bent moet je de bal in het doel van de tegenstander gooien. Dit kan bijv. door over de verdedigers 

heen te gooien, de man passeren of door te springen en tegelijkertijd te gooien. Ook is het slim om van plaats te wisselen, zodat er 

in de verdediging gaten komen. In een wedstrijd wordt er zo'n 50 keer gescoord.  

Verdediging: Het doel van verdedigen is om in balbezit te komen, zonder dat er gescoord wordt. De spelers staan naast elkaar op de 

cirkel (het keepersgebied). Als de aanvaller springt, dan spring je mee om de bal te blokken. Als de aanvaller jou probeert te 

passeren, houd je hem tegen. De keeper is het hoofd van de verdediging. Hij geeft aanwijzigingen. Een keeper houdt gemiddeld 

30% van de schoten. 

Kortom: handbal is een snelle sport, waarbij veel doelpunten vallen.  

 

 
 

 
Geen Harleydag Annen meer! 
 
Het bestuur van de Harleydag Annen heeft besloten om geen Harleydag meer te gaan organiseren 
volgend jaar. Het wordt steeds moeilijker om de vergunningen rond te krijgen en dat zal de komende 
jaren alleen maar lastiger worden.......... 
Toch gaan wij door met het inzamelen van oud ijzer en andere metalen. Met de opbrengst  
hebben wij diverse ideeën. Wij gaan het schenken aan goede doelen in Annen!  
Het eerste goede doel is een gezellige muzikale avond in het Holthuys voor alle 65+ers 
van Annen. De voorbereidingen zijn al in volle gang, zo willen wij meer voor onze oudere 
medemens in Annen gaan doen (het is een categorie wat momenteel in een hoek gedrukt 
wordt), maar andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom! info@harleydagannen.nl of 06-39377295. 
 

http://www.handbalannen.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
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Zeg het met bloemen! 

 
Commissie Dorpsbelangen heeft in samenwerking en 
met steun van Hoveniersbedrijf-Tuinwinkel Klinkers 
en met steun van de Gemeente, narcissen bollen 

geplant bij de grotere 4 toegangswegen naar Annen. 
Zo hopen we dat het een vrolijk welkom wordt als je 

volgend voorjaar Annen in komt rijden. 
 

Gemeente Aa en Hunze en Hoveniersbedrijf-Tuinwinkel Klinkers heel erg bedankt voor jullie steun! 
 

 
 
 

 
 

Nieuwe Oele in het dorp, heb je hem al gezien? 

Hij staat sinds een paar dagen te pronken onder de grote boom bij de pizzeria.  
Een uil gemaakt door Van Swieten Kunstobjecten te Leersum  

(ook bekend van de paarden bij de rotonde in Donderen). 

De uil is aangeschaft met het geld dat is gewonnen bij de verkiezing  
'Het Leukste Dorp Van Drenthe' in 2013.  

Zo heeft Annen, eindelijk een eigen Anner Oele. Allemaal gefeliciteerd hiermee. 
 
 
 

 
"Samen aan tafel, kerstdiner" 
 
De maandelijkse maaltijd op de 3e zondag van de maand in Ons Dorpshuis 
mag zich inmiddels verheugen in een groeiend aantal deelnemers(sters). 
Deze keer valt de 3e zondag in de week van Kerst, graag geven we aan deze 
maaltijd een sfeervol kersttintje om met elkaar alvast in de kerststemming te 

komen. Een driegangen warme maaltijd in  
"Ons Dorpshuis" voor de inwoners van Annen die er graag even uit willen. Tijd van 11:30 - ca 14:00 uur, 
eigen bijdrage slechts € 5,00 inclusief een consumptie. Opgave graag uiterlijk de donderdag ervoor in het 
Dorpshuis of tijdens de koffieochtend (maandag 14 dec) en anders bij Jan & Johanna Paagman (06-
462.80.082) 
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Zaterdag 12 december oud papier ophalen vanaf 09.00 uur. 
 
 

Met medewerking van ploeg Daniels. 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 24 januari 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. 
  

mailto:info@harleydagannen.nl
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Drenthina geeft Kerstconcert op 19 december. 
 

Het is bijna Kerst en dan geeft de muziekvereniging Drenthina weer haar 
jaarlijkse kerstconcert 
in de Magnuskerk te Anloo. Dit geweldige evenement vindt plaats op  
zaterdag 19 december.  
De aanvang van het concert is 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. 
De entree bedraagt € 5,00 (incl. een kop koffie). 

 
De muziekvereniging Drenthina staat onder bezielende leiding van dirigent Jack Westra. Samen  
met de muzikanten heeft hij weer een mooi programma in elkaar gezet. 
Naast enkele kerstnummers zal Drenthina u vooral meenemen in de wereld van de filmmuziek. 
Bij het horen van deze nummers zult u vast denken aan de filmbeelden van deze films. 
 
Hopelijk zien wij u in de Magnuskerk op zaterdag 19 december. 
 
 

 
19 december GRATIS Muzikale avond in het Holthuys, 
georganiseerd door Harleydag Annen 
 
Gezellige muzikale avond met duo Wim en Miranda in het 
Holthuys van 19.30 – 21.30 uur. 
Als U niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar het 
Holthuys te komen, bel dan met 06-39377295  
en wij komen U halen en brengen U nadien ook weer thuis. 
 

 
 
30 december, een bioscoop op loopafstand! 
 
De afgelopen jaren was de Oranjebioscoop in de kerstvakantie een groot succes. 
 
Daarom organiseert de Vrienden Van Oranje ook dit jaar in de Kerstvakantie weer een 
Oranjebioscoop op 30 december 2015! Voor alle basisschoolkinderen (groep 1 tot en met 8) 
hebben wij één mooie film uitgezocht, namelijk: Minions 

 
De voorstelling begint om 16.00 uur en het is om circa 17.30 uur 
afgelopen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen uit de onderbouw worden 
opgehaald. 
 
Tijdens de filmvoorstelling krijg je iets te drinken en een lekkere 
versnapering! 
De voorstelling is in De Eshoek in de kuil (hoofdingang). Wij zijn erg blij dat  
De Eshoek de tribune en de kuil ter beschikking stelt. 
 
Kostenbijdrage: 

Aan de Oranjebios zijn kosten verbonden. Zo huren wij een projectiescherm en betalen we een 
licentie voor het mogen vertonen van leuke films aan een groep kinderen.  
Voor donateurs van de Vrienden Van Oranje is de bijdrage gelijk aan de kosten, te weten: 1,-- 
Euro. 
Voor niet-donateurs is de toegang 2,50 Euro per kind. Je kunt ook op de dag zelf direct donateur 
worden en dan profiteer je meteen al van het voordelige tarief. 
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IJsvereniging Nooitgedacht Annen 
 

De jaarvergadering maandag 7 december: 
De jaarvergadering zal worden gehouden op maandag 7 
december om 20.00 uur in de kantine van de ijsvereniging.  
Schaatsen op de IJsbaan de Bonte Wever 
op maandag 28 december: 
Op maandag 28 december is er van 17.00 tot 19.30 uur weer 
vrij schaatsen voor de leden. Dit keer met de dorpenronde voor 
de jeugd. Bij de ingang is een bestuurslid aanwezig om te 
bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. Dus je hebt 
geen toegangsbewijs nodig. De schaatsers moeten 
handschoenen en mutsen dragen. De toegang is gratis. 

Kaart- en sjoelavond op dinsdag 29 december: 
Deze avond zal worden gehouden op dinsdag 29 december bij café de Grutter te Annen. Aanvang 
20.00 uur. Er zijn weer mooie vleesprijzen te winnen! Inleg € 2,00. Ook hier zien we jullie graag. 
Schaatsen op de IJsbaan de Bonte Wever op zaterdag 20 februari: 
Op zaterdag 20 februari 2016 is er van 17.00 tot 19.00 uur weer vrij schaatsen voor de leden. Bij 
de ingang is een bestuurslid aanwezig om te bevestigen dat je lid bent van onze vereniging. Dus je 
hebt geen toegangsbewijs nodig. De schaatsers moeten handschoenen en mutsen dragen. De 
toegang is gratis. 
 
 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
 
Klik op onderstaande link: 
http://www.dorpshuisannen.nl voor de overige activiteiten. 

 
 

• Zaterdag 12 dec. 19.30 uur kaarten en sjoelen 
• Maandag 14 dec. 9.30 uur koffie ochtend   
• Zondag 20 dec. 11.30 uur van koffie naar eettafel 

 
 

 
 

 
 

http://www.dorpshuisannen.nl/
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