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Anneroel,
Als import Anneroel was ik een poosje
geleden erg nieuwsgierig naar de
herkomst van onze bijnaam. Geen
probleem dacht ik want we hebben
tegenwoordig Google en daar is alles te
vinden…. Helaas niets. Nu is Annen een
uniek dorp, het leukste dorp van
Drenthe zelfs, dus logisch dat het niet
wereldwijd bekend is waar onze
bijnaam vandaan komt. Gelukkig ken ik
inmiddels vele originele Anneroelen die
hier geboren en getogen zijn dus even
vragen dacht ik…. Helaas niemand die
het mij kon vertellen. Bijna was ik er van
overtuigd dat de bedenker van ons
heerlijk drankje de naam had bedacht
totdat afgelopen week de feestkrant
van het winkelcentrum bij ons op de
mat viel. De Historische vereniging heeft
daarin een verklaring gezocht naar onze
naam. Voor mij de belangrijkste 2
punten: slimme vogel en het moeras.
Eindelijk een verklaring voor onze
bijnaam. Het stuk eindigde met: als je
iemand uit Annen chagrijnig wilt hebben
dan moet je hem Anneroel noemen. Dit
is het enige in het stuk waar ik het niet
mee eens ben aangezien wij trots zijn
op onze bijnaam en ons prachtige dorp.
Het feit dat wij allen trots zijn was ook
tijdens NL Doet weer te zien. Vele
vrijwilligers hebben geholpen om Annen
weer wat schoner te maken. Een keer
per jaar een grote schoonmaak is goed
maar je vraagt je af waarom mensen
zoveel rotzooi dumpen. Een prullenbak
is toch meestal dichtbij.
Trots mogen we ook zijn op de Sport en
Spelweek. De ploegleiders en hun
assistenten zijn alweer druk bezig met
de voorbereiding en natuurlijk niet te
vergeten de subcommissie Sport en
Spel onder leiding van Betsy (Anner
moeras dus Anneroel). Jaarlijks zie ik
vele deelnemers en vrijwilligers deze
week samen tot een succes maken.
Wat een gezelligheid en gezonde
buurtstrijd.
Oké, ik ben dan import maar inmiddels
ook een trotse Anneroel.
Ype Tol, voorzitter
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 tov 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.
www.sportenspelweek.nl
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.
Meer informatie?
Kijk op: www.eco-oostermoer.nl en
www.wilookglasvezel.nl
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
Historische Vereniging Annen
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, tel. 06-46280082.
Het abonnementsgeld is 17 euro per
jaar.

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
Avond vierdaagse
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
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 Recreatieen 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!!!
Rock Op Brink
Rock Op Brink gaat door na een
vliegende start in 2014 (het slechte
weer zijn we allang weer vergeten).
De tweede editie vindt plaats op
zaterdag 29 augustus.
Op Valentijnsdag hebben in Café De
Grutter een battle gehouden. Het
publiek heeft toen uit vijf bands de
openingsact aangewezen: The
Gunshow uit Groningen. Onlangs
konden we de namen van nog eens
vijf stevige Nederlandse bands
bekendmaken: Bintangs,
Paceshifters, Vanderbuyst,
Afterpartees en The Miseries (met
Tim Knol!) Op moment van schrijven
kunnen we helaas de naam van de
slotact nog niet prijsgeven, maar dat
wordt natuurlijk een knaller!
Ondertussen willen we onze
enthousiaste ploeg vrijwilligers graag
uitbreiden. Dus heb je zin om mee te
helpen, laat het ons weten! En zoals
altijd: vertel iedereen over Rock Op
Brink, volg ons op Facebook en
Twitter, deel de berichten. Voor meer
informatie kun je terecht op onze
nieuwe site: rockopbrink.nl. Daar
vind je het laatste nieuws, alle
informatie over de bands en

natuurlijk kun je daar ook al tickets
kopen. Ook vind je daar de
aftermovie van vorig jaar. Tot ziens
op zaterdag 29 augustus!
Oud papier ophalen CD met S&S
ploeg
18/5, 29/6, 17/8 om 18.00 uur.
26/9, 7/11, 12/12 i.p.v. 19/12
om 9.00 uur.
Oud ijzer ophalen t.b.v. Harleydag
13/6, 8/8, 3/10, 28/11
Telefoonnummer: 06-393 77 295 of
info@harleydagannen.nl
Kalender Bruisend Annen
Meer info via www.annen-info.nl
• Brinkmarkten: 17 mei, 14 juni,
26 juli, 9 en 23 aug. , 6
september
• 9 mei Opening zwembad
• 12 t/m 16 mei Sport &
Spelweek
• 26 t/m 29 mei Avond
vierdaagse
• 30 en 31 mei Rabo
Voetbaltoernooi VV Annen
• 6 en 7 juni Samen Loop voor
Hoop
• 10 juni Acht van Annen
wielerronde
• 13 juni Vocaalfestival
• 14 juni Hunzerun
• 21 juni Harleydag
• 22 t/m 27 juni
Zwemvierdaagse
• 12 juli Combinerace Mannen
van Annen in Yde
• 13 t/m 19 juli Oostermoerfeest
• 29 augustus Rock op Brink
• 29 aug t/m 6 sept.
Tennistoernooi TC Annen
• 12 en 13 september Rabo
Paardenconcours
• 27 september Queensgrass
Grasbaanrace Mc Annen
• 3 oktober (afscheid) feestavond
Mannen van Annen
• 12 december Kerstfair
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

