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December 2015 Winter in Annen
Annen ligt vol met kleurige bladeren. Dit
is het teken dat de meeste
evenementen weer voorbij zijn en een
ieder zich op maakt voor de feestdagen
eind december. In de gezellige
december maand zal ook weer de
kerstfair gehouden worden met
medewerking van verenigingen en
ondernemers uit het dorp. Daarnaast
zullen er nog diverse standhouders uit
de omgeving zijn met leuke sfeervolle
goederen. We hopen weer op een
prachtige dag.
Om de wintersfeer extra glans te geven
heeft Anno nieuwe verlichting
aangeschaft. Prachtige verlichte uilen
sieren het straatbeeld van ons centrum.
Een prachtig initiatief van onze
ondernemers. Daarnaast zal, na een
aantal mindere jaren, dit jaar een
prachtige kerstboom met dito
verlichting op de Brink staan.
Op dit moment spelen er een aantal
zaken in het dorp die uiteindelijk
moeten bijdragen aan een leefbaar
Annen. Hier zullen wij als inwoners ook
zeker actief in moeten participeren en
onze mening laten horen. Een van de
belangrijkste zaken is de
participatiemaatschappij en de rol van
de vrijwilligers binnen onze
maatschappij. De veranderingen gaan
snel en de gemeente zal de komende
periode daar ook beslissingen in
moeten nemen. Als Anneroelen zullen
we dit volgen en, indien nodig, hierop
anticiperen. Als Annen willen wij
natuurlijk een sociaal dorp blijven
waarin zowel de jeugd als de ouderen
met plezier kunnen (blijven) wonen.
Als voorzitter wens ik een ieder namens
de gehele CD fijne kerstdagen en een
prettige jaarwisseling.
Ype Tol
Snel internet voor iedereen?
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 aangemeld 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..
Activiteiten kalender
In januari komt er weer een Oeleneis uit
met hierop de oud papier agenda.
Zijn er activiteiten in 2016 die je ook op
de kalender geplaatst wilt hebben stuur
deze info dan voor 1 januari naar
info@annen-info.nl
Geen Harleydag Annen meer!
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 ze door met het inzamelen
van oud ijzer en andere metalen. Met
de opbrengst hiervan hebben ze diverse
ideeën. Ze willen geld 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
en zo willen zij meer voor onze oudere
medemens in Annen gaan doen (het is
een categorie wat momenteel toch al in
een hoek gedrukt wordt). Maar andere

ideeën zijn ook welkom natuurlijk! Denk
mee en stuur je idee naar
info@harleydagannen.nl
of bel 06-39377 295
Gezocht!
HVA, Handbal Vereniging Annen is op
zoek naar nieuwe leden, meisjes,
jongens, dames en heren. Meer info:
kom op een donderdagavond naar de
sporthal.
Gezocht!
Avond4daagse Annen is op zoek naar
vrijwilligers. Heb je interesse, laat het
ons weten op a4d.annen@gmail.com
Samen aan tafel in het Dorpshuis
Een drie gangen menu geserveerd aan
tafel. Voor inwoners van Annen die er
even uit willen. Iedere derde zondag van
de maand tussen 11.30 – 14.00 uur.
Kosten : € 5,00 inclusief één
consumptie. Vooraf aanmelden in het
Dorpshuis of tijdens de koffieochtend
op de maandag voor afgaand aan de
zondagse maaltijd
KALENDER
19 dec. Gezellige muzikale avond
Duo Wim en Miranda in het Holthuys.
19 dec. 19.30 – 21.30 uur. Voor alle
65+ers van Annen. De avond is gratis,
gratis,
geen entree en ook de hapjes en
drankjes zijn gratis! Als U niet in de
gelegenheid bent om zelfstandig naar
het Holthuys te komen, bel dan met
“Harleydag Annen” 06-39377295 en
zij komen U halen en brengen U nadien
ook weer thuis!
- 12 dec. Oud papier ophalen
9.00 uur. M.m.v. ploeg Daniels en
Commissie Dorpsbelangen
-12 dec. Kerstfair z.o.z.
- 24 jan. oud ijzer ophalen
door “Harleydag Annen”
06-393 77 295
Dorpshuis www.dorpshuisannen.nl
- 12 dec. 19.30 kaarten en sjoelen
- 14 dec. 09.30 koffie-ochtend
- 20 dec. 11.30 van koffie naar eettafel
- 9 januari 20.00 Finaletour Groninger
Studenten Cabaret festival
Informatie delen
Heb je informatie dat je wilt delen met
andere Anneroelen stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl Kijk ook eens op:
www.annen-info.nl, schrijf je hier in voor
het digitale Mededelingenblad, of volg
de CD via facebook
commissiedorpsbelangen.annen
Twitter mee via:
twitter.com #Annen

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 “Dickens stijl”, 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 http://www.slijterijpinotage.nl
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