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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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Sport en Spelweek Annen.
Maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei.
Anneroelen, zijn jullie er weer klaar voor? WIJ WEL.
Dit jaar voor de 44ste keer.
Er zijn een aantal wijzigingen in de ploegleiding
t.o.v. vorig jaar maar de nieuwkomers zijn super
enthousiast dus alles komt weer in orde.
Alle verenigingen zijn natuurlijk weer benaderd met
de vraag of ze weer hun inzet willen geven voor het organiseren van hun sport/spel in de week en zonder
enig twijfel is daar weer ja op gezegd. Top, bedankt hier voor.
Mensen die nieuw in Annen zijn komen wonen, misschien hebben jullie je ondertussen opgegeven voor
een onderdeel voor jullie ploeg, fantastisch, zo niet aarzel dan niet om in de week ergens bij een (of alle)
onderdeel (en) te komen kijken en moedig je wijk aan.
Natuurlijk zijn ook de “oude” Anneroelen van harte welkom. Kom langs of doe mee!!!
Denk er om dat aan het alcohol beleid niets is veranderd t.o.v. van verleden jaar. Dus ben je jonger dan
18 jaar dan wordt er geen alcohol aan je verkocht.
Wij wensen iedereen een sportieve, zon rijke en gezellig week. Genieten allemaal.
Namens de sport en spel commissie van Commissie Dorpsbelangen.

8e Harleydag Annen zondag 21 juni
De 8de Harleydag Annen vindt ook dit jaar plaats op de zondag voorafgaand aan de
TT en dit zal de komende jaren ook zo blijven. Deze zondag valt dit jaar op 21 juni a.s.
Het bestuur streeft er naar om deze dag net zo'n succes te laten worden als de 7 voorgaande
Harleydagen. 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.
De Harleydag Annen heeft dit jaar ook weer een goed doel; Zorgorganisatie Mariencamp in Rolde heeft
een zwembad voor hun bewoners. De wand van dit zwembad is nodig aan vervanging toe, maar daar is
geen geld voor. Wij als Stichting Harleydag Annen willen proberen het benodigde bedrag bij elkaar te
sprokkelen, want het kan toch niet zo zijn dat deze gehandicapte mensen het zwemmen ook nog wordt
ontnomen? Elke gift (groot of klein) is daarom welkom! U mag doneren op de Harleydag zelf, maar U mag
ook Uw donatie overmaken op NL21INGB 0653557027 t.n.v. St. Harleydag Annen met vermelding
Mariencamp. Alvast hartelijk dank namens de bewoners van Mariencamp.
Informatie: www.harleydagannen.nl
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Oostermoer tuinkeuring
De Tentoonstellingsvereniging Oostermoer roept alle inwoners van Annen op om
mee te doen aan de tuinkeuring in de Oostermoerfeestweek.
Nu alvast kan iedereen van start gaan met zaaigoed, plantjes, heggenscharen en
het opknappen van het gazon.
Een deskundige jury zal op maandag 13 juli tweemaal een rondgang maken
(overdag en 's avonds bij de sfeerverlichting) om de aangemelde tuinen te
beoordelen. U moet zich wel aanmelden, anders komt de jury niet bij u langs.
Meld u aan via www.oostermoerfeest.nl ga naar “opgave” en dan tuinen.
Als u geen internet hebt kunt u bellen met John Dijkema op nummer 272988 of
met Roelie Stiekema op nummer 272031.
Misschien hebt u wel de eer om de titel 'mooiste tuin van Annen' te mogen
dragen.
Bestuur Oostermoerfeest Annen

Vocaal Festival
Op 13 en 14 juni vindt voor de 6e keer het Vocaal Festival Annen plaats. Sinds
vorig jaar heeft het inmiddels een internationaal karakter gekregen. Naast de 40 koren uit geheel
Nederland, treden er ook dit jaar weer 2 koren op uit Duitsland. 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. Dit wordt georganiseerd i.h.k.v. het Recreatie- en Toerisme jaar van de gemeente Aa en
Hunze. Het vervoer van de deelnemers en bezoekers tussen de diverse recreatiebedrijven wordt evenals
op het Festival op zaterdag 14 juni verzorgd met Historische bussen van het Nationaal Busmuseum. Op
beide dagen zijn er wederom zo’n 100 vrijwilligers uit Annen en omgeving actief. Waarvoor onze dank!
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De minimum leeftijd voor de cursus is 8 jaar (je moet voor 1 oktober 2015 8 jaar zijn).
De kosten voor de cursus zijn € 35,00.
Wij zorgen voor de benodigde materialen, dus je hoeft zelf geen bril , snorkel en zwemvliezen te kopen.
Lijkt het je leuk om te snorkelen in het buitenbad deze zomer ?
Of heb je al eerder een snorkelcursus meegemaakt en wil je nog een snorkelbrevet halen?
Geef je dan zo snel mogelijk op want vol is vol !!
Je kunt je opgeven bij : Gineke de Jonge
Spijkerboorsdijk 7a, Annen
06-28890208
j.g.de.jonge@hetnet.nl

Beste hengelsport vrinden.
De winter is weer voorbij en we gaan ook weer van start met onze wedstrijden in 2015.
De avondcompetitie gaat weer van start op 5 mei.
Deze keer gaan we vissen in de Zuidlaardervaart
samenkomst bij de molen op de Groeve .
Loting om 18.00 uur.
Vissen van 18.30 tot 21.00 uur
Inleg € 3,00 spaar systeem.
Samenkomst bij het water , opgave is niet nodig wie komt
doet mee.
Informatie is ook bij Harman Kors 0592-271109
Deze informatie is ook na te lezen op Teletekst RTV Drenthe
pag. 374.
Wij wensen alle leden een goed visseizoen toe met goede vangsten.
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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

De Historische Vereniging Annen is opgericht in 2005 en heeft
als doel het bevorderen van kennis van en belangstelling voor
de geschiedenis van Annen. Het aantal leden is ongeveer
600.
Verder wordt vier keer per jaar het historisch tijdschrift TOEN uitgegeven en ieder jaar worden er twee
lezingen gehouden. Onlangs is onze nieuwe website de lucht in gegaan. Zie hiervoor www.annentoen.nl.
Momenteel wordt heel hard gewerkt aan de voorbereiding
van een viering in 2016:
Het eerste schoolgebouw in Annen. Het is dan 200 jaar
geleden dat dit gebouw geopend werd. Deze viering zal
gepaard gaan met diverse activiteiten, zoals de herdenking
aan de landelijk bekende Roelof Schuiling, de nestor van het
aardrijkskundeonderwijs.
Tot slot: We zijn altijd op zoek naar actieve leden die met
ons mee willen doen in onderzoek, archivering of organisatie.
Heeft u belangstelling? Meld u aan!
Heeft u vragen of wilt u lid worden dan kunt u zich wenden
tot het mailadres: annentoen@xs4all.nl. U kunt zich ook
melden bij onze penningmeester, de heer Jan Paagman, Schoolstraat 20, 9468 BS Annen, telefoon
06 – 462 80 082 Het abonnementsgeld is 17 euro per jaar.

Pagina 5 van 8

Gratis Mededelingenblad

www.annen-info.nl

jaargang 6

mei 2015

Een boodschap van de voedselbank, omdat de maandelijkse hulp broodnodig blijft.
De voedselbank in Zuidlaren houdt maandelijks in 2015 inzamelingen om de voedselvoorraad voor de
gezinnen op peil te houden. We vragen uw medewerking om maandelijks voedsel in te zamelen en op een
centraal punt in te leveren.
Op onderstaande vrijdagen van 18.30-19.30 uur zijn de inzamelingen in
de Laarkerk (Zuidlaren) en de Magnuskerk (Anloo).
8 mei, 12 juni, 10 juli, 7 augustus,11 september,9 oktober, 6
november en 11 december.
Op onderstaande zondagmorgens voorafgaand aan de dienst kunt u uw
producten ook brengen naar alle kerken
10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september, 11 oktober, 8
november, en 13 december.
WELKE PRODUCTEN ?
Hierbij kunt u denken aan “basisvoedsel” (aardappelen, pasta, rijst) en langer houdbare producten,
maar ook artikelen als snoep, koffie, thee en frisdranken zijn welkom. Geen producten voor de koelkast.
Uw steun is welkom en beslist noodzakelijk!

Wist u dat:
Het benefietdiner een doorslaand succes was?
“Exclusief Genieten voor Hoop” moest het worden, en dat werd het
ook! Het benefietdiner en de veiling werden een fantastisch succes.
Met een opbrengst van maar liefst € 8.468,-.
Terwijl de aanwezigen genoten van een heerlijk 4-gangendiner, kon
er geboden worden op de meest uiteenlopende kavels. Waarbij het
uurtje samen klussen door de aanwezige burgemeesters Geert Jan
ten Brink (Slochteren) en Eric van Oosterhout (Aa en Hunze) vooral
bij de aanwezige dames in de smaak viel. Zowel het diner als de
veilingstukken werden geheel gesponsord, zodat de volledig opbrengst ten goede komt aan de
SamenLoop voor Hoop in Annen.
Foto: Jaap Menses

Zeg eens Aa en Hunze
Voorafgaand aan het benefietdiner “Exclusief Genieten voor Hoop”, werd
het eerste exemplaar van het boek “Zeg eens Aa en Hunze” van
burgemeester Eric van Oosterhout overhandigd aan Ton Feldbrugge,
voorzitter van de SamenLoop voor Hoop in Annen. Het boek bevat een
selectie van de columns die de burgemeester schrijft in het weekblad “De
Schakel”. De totale opbrengst van de verkoop van het boek komt ten
goede aan de SamenLoop voor Hoop.
Foto: Jaap Menses
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Maandag 18 mei oud papier ophalen vanaf 18.00 uur.
Met medewerking van ploeg de Jong. 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!
Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse gehouden van 26 mei t/m 29 mei.
De start is vanaf de Brink de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om
18.15 uur.
Om 17.45 uur vindt er elke dag een Workout plaats.
Info www.avondvierdaagse-annen.nl
E-mail: a4d.annen@gmail.com
9 mei Opening zwembad

30 en 31 mei Rabo Voetbaltoernooi VV Annen
Annen brinkmarkten beroemd in de regio en ver daarbuiten!
De Brinkmarkten zijn:
17 mei 2015
14 juni 2015
26 juli 2015
9 augustus 2015
23 augustus 2015
6 september 2015
Meer info:
http://www.marktbezoeken.nl/marktenoverzicht/104-annen-brinkmarkten-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
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?
Klik op onderstaande link:
http://www.dorpshuisannen.nl/index.php/overige-activiteiten/altijd-wat-tedoen

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