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Commissie Dorpsbelangen hoopt binnenkort meer te kunnen zeggen over de verkoop
van de DVD van de playbackshow. Er zijn hierbij echter een paar problemen, we
hopen dat dit zo spoedig mogelijk is opgelost. Via www.annen-info.nl en facebook CD
zullen we u op de hoogte houden.

13 t/m 19 juli Oostermoerfeest.

Nog een paar dagen en dan gaat het Oostermoerfeest van start. Dit mooie feest vindt eens in de 10 jaar
in Annen plaats.
Het belooft een geweldig leuke week te worden! Iedereen weet onze Brink wel te vinden. U bent meer
dan welkom tijdens de activiteiten op de Brink.
Kijk voor het programma op onze website http://www.oostermoerfeest.nl of in de speciale Oostermoerfeestweek krant!
Hebt u zich ook al aangemeld voor de tuinkeuring? Wie wil er nu niet de mooiste tuin van Annen hebben?
Ook heeft het bestuur nog een grote wens …. Wil iedereen de Annen-vlag uithangen
tijdens de Oostermoer feestweek?
We hebben er zin in! U ook?
Tot ziens op onze Brink.
Bestuur Oostermoerfeest Annen
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Zaterdagavond 18 juli Hollandse avond tijdens
Oostermoer
De Oostermoer staat ook dit jaar weer bol van vele en
leuke activiteiten.
Op de zaterdagavond komt de Nederlandse coverband
'Joost mag het weten'. Deze band komt uit het zuiden van
het land en zijn daar razend populair!
Zij nemen ons deze avond mee op een reis door de
Nederlandstalige pophistorie met liedjes van Bløf, Volumia,
Rowen Hèze, De Dijk, Marco Borsato, Nick en Simon en nog
veel meer en laten ons vele mooie medleys horen! Dus trek
je dansschoenen maar aan voor deze knetterende en
spectaculaire Hollandse avond!
In de pauzes zal onze populaire Nederlandse volkszanger
Lytse Hille voor ons komen zingen.
Entree in de voorverkoop € 7,50 pp bij de Alldro of via
yvonne@klinkhamercatering.nl en op 18 juli bij de tent
€ 10,00 p.p.
De tent is open om 20.30 uur, kom je voor 21.30 uur
binnen dan is de eerste consumptie gratis!
We hopen op jullie komst om zo met elkaar een knallend
Oostermoerfeest te maken!

Hallo Annen!
Rock Op Brink komt eraan!
Op zaterdag 29 augustus verandert onze Brink weer in
een uniek festivalterrein. Het programma is rond. Ruim
voor Pinkpop hebben we de band John Coffey vastgelegd
als headliner. Dat hun zanger op Pinkpop een biertje ving
terwijl hij over de hoofden van het publiek liep, was voor
ons de best denkbare reclame. Biervangende zanger op
de Brink!
Maar we hebben ook de laatste show van hardrockband
Vanderbuyst in Noord-Nederland. The Bintangs komen,
toch de oudste rockband van Nederland (1961!). En
verder Tim Knol (DWDD!) met The Miseries, Afterpartees
(gezien op Retropop?), Paceshifters en onze
battlewinnaars The Gunshow. De DJ's Ray Koocks en
Puchrocker draaien de boel aan elkaar.
Vrijwilligers en sponsors kunnen zich nog melden via
info@rockopbrink.nl. Meer info op de vernieuwde site
rockopbrink.nl.
Tickets à 20 euro zijn in de voorverkoop in Annen verkrijgbaar bij de Alldro en Slijterij Pinotage. Leuk om
cadeau te doen, maar nog veel leuker om er zelf bij te zijn. We zien jullie op de Brink!
Bestuur Rock Op Brink
(Jacob Supèr, Mark Dijkhuis, Charissa Meijer, Ludwig Konietzka, Ronald Zoetebier)
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Van Dokkum naar Annen
Marius van Dokkum komt naar Annen voor de presentatie
van zijn nieuwste boek.
In de serie van ‘De wondere wereld van opa Jan’ komt
kinderboekenschrijver en kunstschilder Marius van Dokkum
met een nieuw boek uit : ’Opa Jan brengt het zonnetje in
huis’.
Niet toevallig dat er voor Annen gekozen is voor deze
presentatie. Tijdens het Oostermoer feest is één van de
buurten geïnspireerd door de serie. Een aantal straten
worden omgetoverd in een ‘Janboel’, de wereld van Opa
Jan.
De presentatie vindt plaats in Paviljoen Breeland op
zaterdag 11 juli om 14.00 uur.
De toegang is gratis.
Het nieuwste boek wordt hier door de schrijver zelf
gepresenteerd. Er is een signeersessie, een Meet en Greet
met de schrijver en een selfiesessie met de echte opa Jan.
Na afloop wordt de schrijver uitgenodigd om de oplevering
van ‘zijn buurt’ mee te maken.

Voor nadere informatie:
Piet Steenbergen, bedenker van dit evenement.
06-46334727 Paviljoen Breeland De Bulten 4a 9468 TD
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Zondag 12 juli laatste thuiswedstrijd van “Combine raceteam De Mannen van Annen”
Meervoudig Nederlands kampioen
Combine race team Scuderia Laverda
of te wel “De Mannen van Annen”
stoppen er mee.
Ze willen echter in Yde nog één keer
alles uit de kast halen voor het thuis
publiek.
Ze zullen extra hun best doen op de
baan en in het rennerskwartier om zo
de grote schare trouwe fans en
sponsoren te bedanken voor hun
ondersteuning afgelopen vele jaren.
16 aug. volgt dan nog een wedstrijd in
Mariënvelde.
En 13 sept. de allerlaatste wedstrijd in
Emmeloord
Meer info; www.mannenvanannen.nl

Grote opbrengst SamenLoop Annen
Annen, 23 juni 2015
Twee weken na de SamenLoop voor
Hoop in Annen is de definitieve
opbrengst bekend. Ruim 80 duizend
euro (om precies te zijn 80.523,35
euro) zal worden verdeeld onder de
drie goede doelen, het Hamelhuys in
Groningen, het onderzoek van Professor Helfrich in het
UMCG en onderzoek naar kinderhersenkanker ook in het
UMCG.
“Zelfs nu, een aantal weken na de SamenLoop, is het nog
steeds niet goed te bevatten wat we allemaal hebben
meegemaakt”, aldus Ton Feldbrugge, voorzitter van de SamenLoop voor Hoop Annen 2015.
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Kenmerkend bij een SamenLoop voor Hoop zijn de drie ceremonies, waarbij de Kaarsenceremonie het
meest bijzonder was. “De stilte, zaterdagavond rond elf uur op de Brink, was meer dan indrukwekkend.
Die stilte, die helaas de noodzaak weergeeft om deze SamenLoop in Annen te organiseren. Want de
aanleiding is nog steeds verschrikkelijk”.
Feldbrugge wil namens het Dagelijks Bestuur en alle hardwerkende medeorganisatoren van de
SamenLoop voor Hoop Annen 2015, alle 1311 teamleden, 166 deelnemers aan de KinderLoop, 120
sponsoren, 3 ambassadeurs, 174 vrijwilligers en organisatoren hartelijk danken voor de aanwezigheid, de
deelname, de steun voor, tijdens en na het evenement. En natuurlijk voor de gulle bijdrage aan het
sponsordoel KWF Kankerbestrijding.
De drie Drentse SamenLopen in het weekend van 6 en 7 juni 2015 hebben meer dan driehonderdduizend
euro opgebracht.
Op www.samenloopvoorhoop.nl/annen staan inmiddels heel veel foto’s en filmpjes met daarin een kleine
indruk van dit prachtige weekend.
(Foto: Ileen Rook)

Dierenparkje Annen zoekt vrijwilligers!
Het dierenparkje achter 't Holthuys zoekt versterking voor het verzorgen van de dieren en het
schoonhouden van het parkje. In het parkje leven schaapjes, kippen en konijnen gezellig samen.
Enthousiaste vrijwilligers uit de buurt verzorgen bij toerbeurt een week lang de dieren, en houden het
parkje schoon. Dat betekent bijvoorbeeld dat je eens in de zes weken een week lang verantwoordelijk
bent voor de dagelijkse verzorging van het dierenpark. Dit kost je ongeveer een half uur tot een uur per
dag (op je werkdagen kan dit korter zijn, in het weekend dan wat langer), en kun je ook in teamverband
doen (met een buurman of buurvrouw bijvoorbeeld).
Voor informatie of rondleiding in het parkje: info@dpannen.nl of 06-20255233 (Linda ten Berge,
Paalslagen 6). Of kijk eens op www.dpannen.nl
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In de vakantie wordt er in juli geen oud papier / oud ijzer
opgehaald, in augustus komen we weer graag bij u langs!
Fijne vakantie allemaal, namens Commissie Dorpsbelangen en
Harleydag Annen.

Brinkmarkten
26 juli / 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 kunt
u terecht Meer info
op www.marktbezoeken.nl

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

Activiteiten in het bruisende Annen kan je doorgeven via
info@annen-info.nl en bekijken via www.annen-info.nl
klik op: Bekijk volledige kalender
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