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Glasvezel in Annen?
Vroeger was de eigenaar van het kabeltje dat bij u in de meterkast uitkomt (bijvoorbeeld PTT/KPN)
ook degene die bepaalde welke diensten (telefoon, internet, TV) u bij hem kon afnemen. Als u het
hier niet mee eens was had u geluk als er nog een ander kabeltje (bijvoorbeeld van Ziggo of UPC)
in uw meterkast uitkwam. U had dan de “vrije” keuze om een andere netwerkeigenaar te kiezen,
die overigens ook weer alleen zijn diensten aanbood. De Nederlandse overheid vond dit een
ongezonde situatie, want er was geen enkele concurrentie. Daarom heeft de overheid ervoor
gezorgd dat de netwerkeigenaren hun netwerk, tegen een redelijke betaling moesten openstellen
voor andere dienstenleveranciers. Ook in “nieuwe” breedband (lees glasvezel) netwerken vindt
men het belangrijk te vermelden dat deze vooral erg open zijn. Technisch gezien klopt dat, echter
de netwerkeigenaar bepaalt nog steeds tegen welke condities andere dienstenleveranciers hun
diensten mogen aanbieden. Deze netwerken noemen we “carrier-owned”. Er zijn nu een
“customer-owned” netwerken waarvan u zelf eigenaar kunt zijn. Een 100% neutrale en
transparante partij zorgt voor het beheer van het netwerk en het transport van de diensten.
Daardoor kunt u in alle vrijheid uw eigen keuzes maken.
Wat betekent dit voor Annen? Dat Anneroelen, als ze dit willen zelf op zoek moeten gaan naar
eigen klanten voor een eigen “customer-owned” netwerk. Wanneer zo veel mogelijk mensen
overtuigd zijn en bereid zijn om een aansluiting te kopen, komt het glasvezelinternet steeds
dichterbij.
Waarom snel internet? Annen blijft aantrekkelijk om te wonen en te werken. Het is beschikbaar
voor bewoners en bedrijven. Het nieuwe werken is overal binnen handbereik. Digitale zorg wordt
mogelijk. Modernisering van het onderwijs.
Oproep voor glasvezelwerkgroep! Commissie Dorpsbelangen heeft niet de kennis in huis om
een “glasvezelproject” op poten te zetten. Hierbij doen we een oproep aan Anneroelen: wie wil zich
hier sterk voor maken en een werkgroep vormen die zich hier verder mee bezig wil gaan houden?
Geïnteresseerden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden via Commissie Dorpsbelangen:
info@annen-info.nl
Meer informatie? Kijk op: www.eco-oostermoer.nl en www.wilookglasvezel.nl
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Ploegen Mulder en Bijmolen winnen Sport en Spelweek!
Dit jaar werd in Annen voor de 44e keer de Sport en
Spelweek gehouden. Zes ploegen strijden met meer dan
1000 deelnemers op 25 onderdelen om uit te maken wie de
winnaar van de week gaat worden. Het is een geweldige
manier om je buurt te leren kennen en om mee te maken
hoe veelzijdig Annen is. De hele week zat het weer mee, de
sfeer was prima en er werd op een sportieve manier
gestreden. De mini en de grote zeskamp werden beide gewonnen door de “roze buurt” van ploeg de
Jong. Ploeg Mulder won de felbegeerde voetbalbeker. Ploeg Roossien werd laatste en hiermee de drager
van de rode lantaarn. De week werd gewonnen door ploeg Bijmolen en door ploeg Mulder die beide even
veel punten bij elkaar wisten te spelen.
De organisatie, Commissie Dorpsbelangen kan terug kijken op een zeer geslaagde week en bedankt de
ploegleiding, supporters, deelnemers, sponsoren kortom iedereen die deze week tot een succes heeft
gemaakt.
De foto's die tot nu toe binnengekomen zijn staan hier:
Foto's Sport- en Spelweek 2015 (http://tinyurl.com/npyxvom)
Heb je nog foto’s stuur ze naar pr@annen-info.nl
Grote aantallen liefst per wetransfer of iets dergelijks
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Drenthe loopt samen tijdens de SamenLoop voor Hoop 6 en 7 juni
Nu al ruim 3000 lopers!
6 en 7 juni 2015 staat Drenthe in het teken van de SamenLoop voor Hoop. In
drie plaatsen (Annen, Dwingeloo, Emmen) tegelijk gaan duizenden mensen
lopen. De SamenLoop voor Hoop is een wandelestafette van 24 uur, waarbij
de opbrengst ten goede komt aan KWF Kankerbestrijding, waarmee zij onderzoek doen naar het
voorkomen en genezen van kanker.
Meer informatie: http://samenloopvoorhoop.nl/annen

Vocaal Festival 13 en 14 juni
Op 13 en 14 juni vindt voor de 6e keer het Vocaal Festival Annen plaats.
Op zaterdag 13 juni wordt er zowel in de tent en in de koepel op de Brink opgetreden en op 9 andere
podia verspreid over het dorp. Naast de optredens van de koren tussen 11.00 en 17.00 uur, zijn er ook
weer diverse workshops te volgen in o.a. de Eshoek, het Dorpshuis en de Sporthal. Het Vocaal Festival zal
weer afsluiten met het spectaculaire Festival Proms Annen. Tijdens dit unieke optreden gaan een aantal
koren zingen met het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Ze zingen verschillende genres onder begeleiding
van 85 muzikanten!
Op zondag 14 juni is er een nieuw element toegevoegd, n.l. het Festival on Tour. Zowel op de Brink in de
Tent, als bij een aantal recreatiebedrijven in de gemeente Aa en Hunze wordt door diverse koren
opgetreden. www.vocaalfestivalannen.nl

8e Harleydag Annen zondag 21 juni
De 8e Harleydag is van 11.00 tot 17.00 uur en heeft de hele middag live muziek, bikermarkt, mooiste bike
verkiezing, horecaterras, loud pipes contest en nog heel veel meer.
Informatie: www.harleydagannen.nl
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Wat vind jij van de winkels in Annen?
De winkels in Annen krijgen het net als vele andere dorpswinkels elk jaar lastiger
om overeind te blijven. Er is veel concurrentie van webshops en men heeft de
laatste jaren minder te besteden.
De winkels van Annen willen blijven bestaan.
Het wonen in het dorp is aangenamer zolang er nog winkels zijn. Daarom willen
de winkeliers goed begrijpen wat klanten wensen en van hen verwachten.
Marktonderzoeksbureau BeeldbijBeeld helpt Annen hierbij door middel van
onderzoek op Facebook, straatinterviews en winkelobservaties.
Mocht u ideeën hebben om de winkels in Annen aantrekkelijker te maken?
Deel dan uw mening op: http://www.facebook.com/marktonderzoekwinkelsannen
of stuur een mail naar info@beeldbijbeeld.nl o.v.v. MarktonderzoekWinkelsAnnen

Zwemvierdaagse Annen 22 t/m 27 juni
http://www.aaenhunze.nl/zwembaden/De_Borghoorns_Annen
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24e van Acht van Annen 10 juni

Op woensdag 10 juni a.s. organiseert de Stichting Acht van
Annen voor de 24e keer het Criterium Acht van Annen.
Een wedstrijd over 60 km voor Amateurs A en Sportklasse.
De start is om 19:15 uur bij De Anner Oele.
Het parkoers gaat over de Zuidlaarderweg, Veldweg,
Esakkers, Middenweg, Vlouwakkers, Kruisakkers, Molenakkers
en Markeweg weer naar de Zuidlaarderweg, waar na 30
ronden de eindsprint wordt ingezet.
De toegang is zoals altijd gratis en aan het programmaboekje
wat wordt uitgedeeld is een verloting verbonden.
Voor meer informatie kunt U terecht bij Johan van der Kamp.
Tel: 271721
Tot ziens bij de 24e Acht van Annen!

Hunzerun 14 juni 2015
Zondag 14 juni 2015 is het weer zover, de Hunzerun gaat voor de derde keer van start vanaf het
Zwembad “de Borghoorns”.
Na het succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer een geweldige dag van gemaakt worden voor
iedereen! Het prachtige parcours met hier en daar wat aanpassingen zal weer zorgen voor een
heerlijke loop vanaf het zwembad “De Borghoorns” door het Kniphorstbos en weer terug naar het
zwembad in Annen.
Het eerste onderdeel, de Kabouterloop, is voor de kinderen uit groep 1 en 2, deze mogen een rondje
lopen van 500 meter. Vervolgens is er voor groep 3 t/m 5 de ronde van 900 meter en de kinderen van
groep 6 t/m 8 mogen zich opgeven voor de 1800 meter. De start van de Kabouterloop is om 14.30 uur.
Aansluitend is de start van de 900 meter en de 1800 meter. Voor de wedstrijden zal er een warming up
zijn. Kijk voor meer informatie over de Kidsrun op www.aaenhunzekidsrun.nl
De start van de 10 kilometer (wedstrijdloop) en de 5 kilometer is om 15.30 uur.
Kosten zijn 7 euro tijdens de voorinschrijving en bij de na-inschrijving 8,50.
Inschrijven voor de Hunzerun kan via deze website (onder inschrijven), de website van de Rabocup
Assen en Noord-Drenthe (www.rabocupassennoorddrenthe.nl) of op 14 juni voor het zwembad ‘’ de
Borghoorns’’.
Vrijwilligers: Mocht je het leuk vinden om vrijwilliger te zijn op 14 juni? Kun je een paar uurtjes
helpen? Meld je dan aan bij Clara Klinkers; cklinkers@hotmail.com
Meer informatie: http://www.hunzerun.nl/welkom-loopvrienden
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Spectaculaire autocross in Annen 14 juni
Autosport Noord heeft 14 juni een autocross aan de Nije Dijk
in Annen. Dit wordt voor Autosport Noord de tweede
wedstrijd van dit seizoen welke meetelt voor het
clubkampioenschap.
In de regio klasse zullen diverse rijders uit de gemeente Aa
en Hunze hun kunnen laten zien. Voor deze klasse geld dat
de auto een standaard carrosserie moet hebben en de motor
maximaal 6 cilinders mag hebben.
De rijder komt uit de gemeente Aa en Hunze of binnen een
straal van 25 kilometer van Annen. Voor de dames is er een
aparte klasse. Ook zullen de supersnelle sprinters en kevers
hun opwachting maken en voor mooie wedstrijden zorgen.
De overige klassen zijn de bangerstocks, rodeo, junioren, standaard tot 1800 cc, standaard, opstap en de
vrije standaardklasse.
Voor meer info en regelementen zie www.autosportnoord.nl of telefoonnummer 06-23638244.

Handbal Vereniging Annen (HVA)
= op zoek naar jou!! (jeugdleden vanaf groep 5)
Handbal is een snelle, actieve en flitsende balsport. Twee teams van 6 of 7
spelers moeten proberen de handbal in het doel van de tegenstander te
krijgen. Dit lukt het beste door goed samen te spelen, handbal is een team
sport! Verder is handbal ook een stoere sport voor iedereen die van actie
houdt en tegen een stootje kan, bij handbal is namelijk licht fysiek contact
toegestaan. Echter onsportief gedrag wordt daarentegen direct bestraft.
Of je nou groot of klein bent, een jongen of meisje, handbal is voor iedereen.
Trek je sportschoenen aan en maak kennis met ons en de handbalsport
tijdens een gratis en vrijblijvende training. Onze trainingsdag is op donderdag
van 17:00-18:30 uur in de sporthal Burg. Lambershal in Annen.
Tijdelijk hebben we een leuke kennismakingsactie: Bij het Bp Stadman tankstation in Annen liggen
kleurplaten. Haal deze op en lever de kleurplaat (het liefst zo mooi mogelijk) in tijdens de training en krijg
een leuke attentie en maak tevens kans op een jaar lang gratis lidmaatschap!!
Donderdag 4 juni organiseren we weer het jaarlijkse terugkerend mix toernooi, de (E) jeugd begint deze
middag om 16:30 uur. Alle kinderen mogen l hun vader, moeder, opa en oma, broer, zus, vriend, vriendin
kortom iedereen , meenemen. Of zie het als een leuke gelegenheid om kennis te maken met de
handbalsport. Want samen sporten is het leukst!
Natuurlijk is handballen niet alleen voor kinderen. HVA is ook op zoek naar vaders, moeders en zussen om
onze andere teams te versterken. Ook zij zijn van harte welkom om eens een keertje mee te trainen en
kennis te maken met onze mooie sport.
Aqua-Dance in het zwembad ‘De Borghoorns’
Vanaf dinsdag 2 juni verzorgt Lianne Greving van Dansschool Workout
Annen 5 lessen Aqua-Dance in het zwembad ‘De Borghoorns’ in Annen.
Een Total Body Workout in het water waarbij alle spiergroepen worden
getraind op verschillende stijlen muziek.
Voor man, vrouw, jong en oud!
De lessen worden gegeven op 2, 9, 16, 23 en 30 juni van 19:00 tot
19:45. De 5-lessenkaart (€20 euro) kunt u van te voren bestellen door te
mailen naar workoutannen@hotmail.com
Pagina 6 van 8

Gratis Mededelingenblad

www.annen-info.nl

jaargang 6

juni 2015

Maandag 29 juni oud papier ophalen vanaf 18.00 uur.
Met medewerking van ploeg Bijmolen en Commissie Dorpsbelangen. Het papier a.u.b. 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!

Zaterdag 13 juni 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.
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Wat je ook met oud ijzer kunt doen?

Deze Mercedes 300 SLR Gullwing van oud ijzer (10.000 onderdelen) is gebouwd door autogekken
Armin Ciesielski, Peter Brakel und Walter Willer uit Duitsland. Iets voor in je tuin?
Het kunstwerkje is te koop voor $95.000.
Annen Brinkmarkten
14 juni / 26 juli / 9 augustus / 23 augustus / 6 september
Meer info:
http://www.marktbezoeken.nl/markten-overzicht/104-annenbrinkmarkten-dr
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 op www.marktbezoeken.nl

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

Voor meer info, ga naar www.annen-info.nl en klik op:
Bekijk volledige kalender
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