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Jaargang 7 januari 2016 

 
 
Kerstfair Annen haalt mooi bedrag op voor Drenthina 
 

  
 
Tijdens de Kerstfair in Annen heeft Commissie 
Dorpsbelangen lootjes verkocht ten bate van 
Drenthina. Muziekvereniging Drenthina is de 
muziekvereniging van en voor Annen en 
omstreken en is door het jaar heen bij veel 
sociale activiteiten in het dorp aanwezig voor 
een muzikale omlijsting. 
 
Het harmonie orkest van ongeveer 30 leden 
heeft als doel: “leuk en gezellig muziek maken, 
waarbij de prestatie ook mee telt.”  
De vereniging spant zich erg in om de jeugd 
actief met muziek kennis te laten maken. De 
vele bezoekers van de kersfair kochten lootjes, 
de opbrengst hiervan was 500 euro. 
 
 

Gerard Schoenmaker overhandigt de cheque aan Jos van der Zijde voorzitter van Drenthina. 
 

 

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.  
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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 glasvezel-infrastructuur) 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. 

 

 
Foto’s Kerstfair 2015 
 
De foto's van de succesvolle kerstfair 2015 staan in het 
fotoalbum op annen-info.nl.  
 
Klik op de foto en je gaat direct naar het fotoalbum.  
 
De foto's zijn gemaakt door Jaap Menses en Annemiek Visser. 
Veel kijkplezier! 
 
  
 
 
 

 

 
Iedere dinsdagavond yoga in de speelzaal van OBS De Eshoek: 
 
Eerste groep: 19.00 uur - 20.15 uur 
 
Tweede groep: 20.30 uur - 21.45 uur 
 
Check op www.yogaterra.nl of er plek is of volg losse lessen! 
 

 Like onze facebookpagina: www.facebook.com/YogaterraNederland 

http://glasvezel.annen.nu
http://www.yogaterra.nl/
http://www.facebook.com/YogaterraNederland
http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/43-kerstfair-2015
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Zaterdag 16 januari oud papier ophalen vanaf 09.00 uur. 
 

 
Met medewerking van ploeg Schuiling (roze buurt).  
 
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! 
 
 

Jaaroverzicht oud Papier 2016 

 

DAG DATUM TIJD M.M.V. PLOEG 

Zaterdag 16 januari 09.00 uur Schuiling en Commissie Dorpsbelangen 

Zaterdag 20 februari 09.00 uur Boonstra en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 4 april 18.00 uur Mulder en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 23 mei 18.00 uur Schuurman en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 4 juli 18.00 uur Zeubring en Commissie Dorpsbelangen 

Maandag 22 augustus 18.00 uur Daniëls en Commissie Dorpsbelangen 

Zaterdag 17 september 09.00 uur Schuiling en Commissie Dorpsbelangen 

Zaterdag 29 oktober 09.00 uur Boonstra en Commissie Dorpsbelangen 

Zaterdag 17 december 09.00 uur Mulder en Commissie Dorpsbelangen 
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Zaterdag 23 januari oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harley Annen. 

 
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben, dan 
kunt U bellen of mailen en komen zij 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. 
 

 
 
Activiteiten georganiseerd door Commissie Dorpsbelangen in 2016: 
 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT 

Zaterdag 12 maart Annen Doet 

Maandag t/m zaterdag 2 t/m 7 mei 45e Sport en Spel week 

Zaterdag 10 december Kerstfair 
 

 

Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
 
Kijk op www.dorpshuisannen.nl voor de overige activiteiten. 

 
 

Activiteiten 2016 Datum Aanvang 

Finaletour Groninger Studenten Cabaret festival 9 januari   20.00 uur 

Theater te Water 30 januari   20.00 uur 

Alex Vissering koffieconcert 28 februari 10.30 uur 

Toneelgroep EPOI 6 maart 14.30 uur 

Breien 14/21 maart, 4/11/18 april Altijd 20.00 uur 

Kaarten en sjoelen 16 januari, 6 februari en 5 maart Altijd 19.30 uur 

Koffie-ochtend Iedere 2e maandag v.d. maand 09.30 uur 

Van koffie naar eettafel Iedere 3e zondag v.d. maand 11.30 uur 

 
  

mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
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Activiteiten in 2016 
 
Openbare Basisschool de Eshoek   www.eshoek.nl 
- 29 feb. – 4 maart Voorjaarsvakantie 
- 25 maart  - 29 maart Paasvakantie 
- 22 april Koningspelen 
- 25 april – 6 mei Meivakantie 
- 16 en 17 mei Pinkstervakantie 
- 15  juli vanaf 12.00 uur zomervakantie gedurende 6 weken 
 
Oud ijzer ophalen 
T.b.v. activiteiten Harley Annen: 23 jan., 5 maart, 23 april, 4 juni, 30 juli, 10 sept., 22 okt. en 3 dec. 
 
Klaverjassen 
Elke donderdagmiddag is er, voor iedereen, in de Sportkantine Vrij-Klaverjassen. Aanvang 13.30 uur.  
 
Anner Bridge Club 
- 23 januari Open Stamppotdrive inclusief maaltijd 
- 20 maart Open Paasdrive inclusief maaltijd 
- 28 april Slotdrive 
www.nbbclubsites.nl/club/13034 onder Kalender 2015-2016 N.B. Zij spelen bij Woodz in Anloo. 
 
d' Anner Zangoelen  
19 en 20 februari jaarlijkse donateursconcert van het gemengd koor. www.annerzangoelen.nl  
 
Sinaasappelactie Vrienden Van Oranje  
11 maart. www.vriendenvanoranje.nl   
 
Enjoy the ride  
16 en 17 april. R.V. de Brinkruiters www.brinkruiters.nl 
 
Historische vereniging Annen (TOEN) 
20 april jaarvergadering. Ons Dorpshuis, aanvang 19.30 uur.  
Aansluitend een lezing over een nog nader te bepalen onderwerp. www.annentoen.nl 
 
Koningsdag op de Brink 
27 april. organisatie: Vrienden van Oranje. www.vriendenvanoranje.nl   
 
Opening zwembad de Borghoorns  
7 mei. 
 
Rabo Jeugdtoernooi V.V. Annen  
21 en 22 mei, jeugdvoetbaltoernooi. Zaterdag de F en E jeugd en zondag de D en C jeugd.  
www.vvannen.nl  
 
Reünie 200 jaar schoolgebouw in Annen 
28 mei. Nadere informatie: voorzitter Trijnie Schuiling, tel. 271377, mailadres: trijnieschuiling@home.nl 
 
De 25e Acht van Annen 
8 juni.  www.achtvanannen.nl 
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Vocaal Festival  en Festival Proms  
11 juni. Festival on Tour op 12 juni.  www.vocaalfestivalannen.nl 
 
Rock Op Brink 
27 augustus.  www.rockopbrink.nl 
 
RABO concours 
9, 10 en 11 september. organisatie R.V. de Brinkruiters. www.brinkruiters.nl 
 
Pedaal Vocaal 
11 september.  www.pedaalvocaal.nl 
 
Mc Annen Queensgrass grasbaanrace 
18 september.  www.mcannen.nl 
 
Lezing Historische vereniging Annen  
12 oktober, 20.00 uur, Ons Dorpshuis.  www.annentoen.nl 
 
 

 
 
Uitslag Nederlands kampioenschap Glühwein maken op 12 december: 
 

 
 
 

1. Juul Verkaaik 
2. Emiel van Trigt 
3. Jeroen de Vries 

 
 
 
 
 
 

 
 


