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3 vragen aan…. Selma Nienhuis van Logopedische praktijk S.J. Nienhuis 
  
In de rubriek 3 vragen aan… krijgen ondernemers in Annen en omstreken de kans om zich voor te 
stellen. In de laatste vraag geven ze het stokje over aan de ondernemer die de maand erna in het 
Mededelingenblad zal staan. Het stokje is vorige maand door Han Kammer van akkerbouwbedrijf 
Mts. Kammer doorgegeven aan Selma Nienhuis van Logopedie Nienhuis.  
 

 
 
1.Kun je je onderneming/bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?  
Sinds februari 2000 ben ik de trotse eigenaar van Logopedische praktijk S.J. Nienhuis met in 2006 
de start van de dependance in Annen aan Molenakkers 1. Hier behandel ik op dinsdag, woensdag 
en vrijdag zowel kinderen als volwassenen met diverse problemen. Vaak zijn het problemen met 
de uitspraak (bepaalde klanken niet of niet goed uitspreken, dysartrie) of met de taal 
(taalachterstand, moeite met zinnen maken of verhalen vertellen of afasie), maar ook mensen met 
stemproblemen of slikproblemen kunnen bij ons terecht. 
  
We hebben specialisaties binnen de praktijk op het gebied van stem, dyslexie en de ziekte van 
Parkinson. We behandelen ook veel kinderen met lees- en schrijfproblemen in de aanloopfase 
naar het leren lezen en schrijven. Ook bij gehoorproblemen helpen wij – het leren onderscheiden 
van klanken of het leren van spraakafzien (liplezen) hoort tot ons pakket. Een zeer veelzijdige taak 
dus met veel variatie, waarbij de hulpvraag voor ons op 1 staat, maar wij graag met de mensen 
breed kijken om ze zo goed mogelijk verder te helpen.  
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Op de maandag behandel ik of op onze dependance in Zuidlaren of aan huis, want ook dat 
behoort tot de mogelijkheden voor de mensen die zelf wat minder mobiel zijn. Neem voor 
aanvullende vragen gerust contact op, dat is nooit een probleem, aangezien we streven naar 
laagdrempeligheid. 
 
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Qua toekomst hoop ik nog lang mijn mooie beroep uit te kunnen voeren met name gericht op de 
mens en minder op alle omliggende regeltjes en papierwerk. Ik hoop mijn praktijk in de nabije 
toekomst nog iets uit te kunnen breiden met een vierde locatie en daarmee ook maximaal om alles 
ook voldoende aandacht te kunnen blijven geven. 
 
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom? 
De vragen geef ik graag door aan Kristel de Visser, tekentherapeut bij de Uylenspiegel. Dit in het 
kader van breed kijken, samenwerking zoeken en uitwisselen en leren van elkaar; wat overigens 
tussen de zorgverleners in Annen in het algemeen super verloopt! 
 
 

Hij komt, hij komt… intocht Sinterklaas op 20 
november 
 
Sinterklaas komt zaterdag 20 november om 10.00 uur aan 
in Annen. Dit jaar hebben we weer een ouderwetse intocht. 
Sint komt met zijn Pieten aan vanaf een uur of 10 uur vanaf 
de Spijkerboorsdijk.  
 
De route zal verder gaan via de Kruisstraat - Schoolstraat - 
Markeweg - Zuidlaarderweg - voor het winkelcentrum langs 
- Kruisakkers - Veldweg - Middenweg - Voetakkers - 
Ronkelskamp - Waardeel - Middenweg - Hofakkers - 
Ronkelskamp - Wepel - Holthuys - Vlouwakkers  en hij 
eindigt bij de Sporthal.  
 
In de Sporthal is van 11.00 – 12.00 uur) voor de kinderen een sportactiviteit. Alle kinderen kunnen 
als 'hulppieten' een Pietendiploma halen door een leuk pietenparcours te doorlopen. Voordat ze 
naar huis gaan krijgen ze een cadeautje die ze persoonlijk van de Sint ontvangen. Het betreft een 
doorstroomactiviteit. Het parcours is in ongeveer tien minuten te doorlopen.  
 
Sint en zijn Pieten kijken ernaar uit om iedereen weer te zien! 
 

 
 

 

 

Huiskamer Annen 
 
Om de week is er een bijeenkomst van de huiskamer in Ons Dorpshuis 
in Annen. Deze huiskamer is een gezellige ontmoetingsplek voor 
iedereen! Je kunt hier maandagochtend (in de even weken) tussen 
10.00 - 11.30 uur terecht voor een kopje koffie/thee. De kosten 
bedragen € 1,50 per kopje.  
 
In de maand november ben je van harte welkom op maandag 1, 15 en 22 november. 
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Voorstelling Poesieclub 
 

 
 
Op maandag 1 november van 10.00 – 11.30 uur is er een voorstelling van de Poesieclub. Dit 
viertal brengt op cabareteske wijze gedichten en liedjes ten gehore. De muzikale noot komt van 
Dick Kamphuis. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.  
 
Lunch in de Sportsbar 
 
Op maandag 15 november is er een gezamenlijke lunch in de Sportsbar voor alle deelnemers van 
de Huiskamer. De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld, onder de noemer ‘een frisse 
start na corona’. Deze activiteit wordt daaruit bekostigd. Let op: de tijd is van 11.30-13.30 uur.   
 
Opgave is hiervoor nodig. Dat kan tijdens de Huiskamer door middel van een opgaveformulier of 
bij Jeannet Darwinkel via telefoon, app of mail: 06-40 00 14 62 of 
j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl. 
 
Sinterklaas dobbelspel 
 
Op maandag 29 november van 10.00 – 11.30 uur wordt het Sinterklaas dobbelspel georganiseerd. 
Ieder cijfer op de dobbelsteen heeft een betekenis. Heb je een cadeau, je kunt het net zo snel 
weer kwijt zijn. Wie gaat er deze ochtend met de meeste pakjes naar huis? Je hoeft je niet aan te 
melden, je kunt zo binnen komen lopen. Hopelijk tot dan! 
 
Inloopspreekuur mantelzorg/ buurtwerk Impuls 
 
Iedere tweede dinsdag van de maand is Impuls aanwezig in Ons Dorpshuis met een 
inloopspreekuur van 10.00 - 11.00 uur. Op dinsdag 9 november zijn Carin de Jonge (consulent 
mantelzorg) en Jeannet Darwinkel (buurtwerker) aanwezig voor vragen/ behoeftes op het gebied 
van mantelzorg en de leefbaarheid in en om Annen. Je kunt geheel vrijblijvend binnenwandelen.  
 

Adviesloket Impuls – hulp bij instellen QR code corona bewijs 
 
Iedere maandagmiddag is het adviesloket geopend bij Impuls in Gieten. Heb je hulp nodig bij het 
maken van een coronabewijs? Of heb je geen computer en wil je online een coronabewijs maken? 
Of wil je een coronabewijs uitprinten? Dan kan het adviesloket je helpen bij het instellen van de QR 
code op je smartphone. Daarvoor hebben ze je DigiD-gegevens nodig. Heb je geen smartphone, 
dan wordt de QR code geprint en geplastificeerd. 
 
Het adviesloket werkt op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar Antoinet Blom, via 06-19 68 28 80. 
 
Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het contactcentrum van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken via het telefoonnummer 0800-1351. Je wordt dan doorverwezen naar een 
speciale helpdesk. Daar kun je met je Burgerservicenummer (BSN) en je postcode een papieren 
coronabewijs opvragen. 

 

 

mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
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Beleef het Sieraad bij Goudsmit Margriet & Margriet Jewels 
 
Op zaterdag 6 november van 13.00 tot 17.00 uur heet het team van Goudsmid Margriet & Margriet 
Jewels bezoekers van harte welkom op de Markeweg 12 in Annen. Je kunt dan meer horen over 
het ambacht goudsmeden en de producten uit de collectie van Margriet Jewels bekijken. 

 
Kom naar Goudsmid Margriet & Margriet Jewels en Beleef Het Sieraad. 

 

 
 
 

Jenny Verwoerd-Boer Fotograaf van het jaar 2021 Annen!  
 
Op zaterdag 23 oktober is Jenny Verwoerd-Boer gekozen tot Fotograaf van het jaar 2021 Annen. 
Ze heeft de prijs gewonnen met de foto van Anneroel Gerrit Bazuin. De jury die de foto’s heeft 
beoordeeld vond de foto van Jenny authentiek en creatief.  
 
De publieksprijs is gewonnen door Pier Wijnja. De foto van Pier van de Strubben-Kniphorstbosch 
had de meeste stemmen. Inwoners van Annen en andere geïnteresseerden konden stemmen 
tijdens de pop-up expositie die de afgelopen twee weken in het leegstaande pand in het 
winkelcentrum van Annen plaatsvond. Tijdens deze expositie waren de in totaal 21 foto’s van zes 
fotografen te bekijken voor het winkelend publiek.  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De foto gekozen door het publiek gemaakt door Pier Wijnja 
 
 

De winnende foto, gekozen door de vakjury 
gemaakt door Jenny Verwoerd-Boer  
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Vakjury 
Begin oktober is een vakjury (bestaande uit twee fotografen uit Annen, de initiatiefnemer van de 
verkiezing en een lid van de Commissie Dorpsbelangen Annen) bij elkaar geweest om de foto’s te 
beoordelen. “Het was overduidelijk dat er goed was nagedacht over de foto”, zegt fotograaf Jaap 
Menses, één van de juryleden. “Het was een echte drie-eenheid: de Brink op de achtergrond, een 
markante Anneroel en de tatoeage van de uil op de arm van Gerrit. Ook het feit dat de foto 
zwart/wit was, maakte het extra aansprekend. Wat ons betreft een echte winnaar!” 
 
Uitreiking 
De uitreiking van zowel de jury- als de publieksprijs vond op zaterdag 23 oktober plaats in het 
leegstaande winkelpand. De verschillende fotografen, de jury, de Commissie Dorpsbelangen en 
vrienden en familie van de fotografen waren bij de feestelijke uitreiking aanwezig.  
 
Het was de eerste keer dat de Commissie Dorpsbelangen een verkiezing Fotograaf van het jaar 
uitgeschreven heeft. Door alle enthousiaste reacties van deelnemers en inwoners van Annen zal 
deze verkiezing jaarlijks georganiseerd worden.  
 

 

 
                                                                        
Mandarijnen actie 
 
Op vrijdag 5 november vanaf 17.00 uur is het weer zover, de mandarijnen actie van HVA!  
Vorig jaar zijn we niet bij jullie aan de deur geweest met mandarijnen vanwege corona. Dit jaar kan 
het gelukkig wel weer. Steun ons en koop een zakje mandarijnen van onze leden op vrijdag 5 
november as. Dit jaar is het ook mogelijk om met pin te betalen. 
 
HVA avond 
 
Op zaterdag 20 november hebben we onze jaarlijkse gezellige avond voor onze leden, oud-leden, 
ouders, sponsoren en alle overige fans en belangstellenden.  
Deze avond spelen alle teams van HVA een thuiswedstrijd, inclusief een vriendschappelijke 
mixwedstrijd van onze meisjes B1 en Dames Midweek teams. Aanvang 17.30 uur. De wedstrijden 
worden gespeeld met een gezellig muziekje op speciale momenten tijdens de wedstrijden. Er is 
een verloting met fantastische prijzen en na het officiële gedeelte gaan we gezellig napraten, 
onder het genot van een drankje in de Sportsbar. Iedereen is van harte welkom om samen met 
HVA deze gezellige avond te vieren! 
 

Op zoek naar nieuwe leden 
 
Waar zijn we nog meer mee bezig? We zijn  op zoek naar nieuwe leden! Alle leeftijden zijn van 
harte welkom om een keer met een training mee te doen. De eerste drie trainingen zijn gratis bij te 
wonen.  
 
Voor onze toekomstige nieuwe jonge leden zijn we bezig om een speciaal traject te starten. 
Houd onze website https/www.hva-annen.nl, het mededelingenblad en de Schakel goed in de 
gaten voor meer info over deze actie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het 
bestuur via 06-11 10 34 50. Word lid van misschien niet de grootste vereniging van Annen maar 
wel de gezelligste! 
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Activiteiten november in ‘Ons Dorpshuis’ 
 
Maandag 1 november 
Huiskamer IMPULS, 10.00  – 11.30 uur.  
Optreden van de Poesieclub, gedichten en liedjes op cabareteske wijze met muziek van Dick 
Kamphuis. Opgave niet nodig. 
 
Vrijdag 5 november 
Klaverjassen 
Opgave vanaf 19.30 uur. Inleg: €2.50 
 
Dinsdag 9 november 
Inloopspreekuur IMPULS 
Voor vragen op het gebied van mantelzorg en de leefbaarheid in ons dorp. 10.00 uur tot 11.00 uur. 
 
Maandag 15 november 
Huiskamer IMPULS, van 11.30 – 13.30 uur 
Gezamenlijke lunch in de Sportsbar, bekostigd door de provincie Drenthe. 
Opgave bij Jeannet Darwinkel, 06-40 00 14 62 of j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl  
 
Vrijdag en zaterdag 26 en 27 november 
Optreden van de toneelvereniging ADVENDO 
Aanvang beide avonden 20.00 uur. 
 
Donderdag 4 en 18 november 
Werelddansen, van 13.45 uur tot 15.30 uur. 
Tussendoor is er een korte pauze waarin er thee wordt gedronken. 
 
Maandag 29 november 
Huiskamer IMPULS, van 10.00 uur tot 11.30 uur.   
Sinterklaas dobbelspel. 
Opgave niet nodig. 
 
De senioren van de werelddansgroep zijn op zoek naar nieuwe deelnemers 
Dansen is een makkelijke, toegankelijke manier van bewegen voor jong en oud, maar het 
plezier staat voorop. Het versterkt de botten, spieren, coördinatie en het bevordert het evenwicht. 
Door de activiteit van het dansen kan je beter slapen, zie je er beter uit, ben je gezonder en het 
stimuleert de sociale contacten. Bovenal is het leuk en motiverend om samen met anderen te 
dansen. 
Kom je ook mee dansen? Wees welkom op donderdagmiddag 4 november! 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met Lida Pol 06-10 95 75 41 (leidster) of Dina 06-29 14 26 
04 (lid van de groep). 
 
 

mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
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Taalhuis Aa en Hunze is er weer klaar voor nieuwe deelnemers hartelijk welkom 
 
Het Taalhuis Aa en Hunze heeft weer plaatsen vrij om mensen te helpen die beter willen leren 
lezen of schrijven. Er zijn weer genoeg vrijwilligers voor de begeleiding. Zij zijn opgeleid om 
iedereen te helpen die beter wil worden met taal. Ook kan het Taalhuis helpen bij het leren werken 
op de computer. Die wordt steeds belangrijker omdat veel zaken tegenwoordig online geregeld 
moeten worden. 
 
Veel mensen denken dat het Taalhuis alleen bedoeld is voor 
mensen is die nog geen Nederlands kunnen. Maar dat is niet 
waar. Het is juist ook voor volwassenen die Nederlands als 
moedertaal hebben. Taal maakt sterk en geeft 
zelfvertrouwen. Dat geldt voor iedereen. Want hoe mooi is 
het als je je eigen post kunt afhandelen? Of je (klein)kinderen 
kunt voorlezen. Of de bijsluiter van de medicijnen goed 
begrijpt. In de gemeente Aa en Hunze wonen ongeveer 
drieduizend mensen die moeite hebben met taal. De meesten 
van hen hebben Nederlands als moedertaal.  
 
Wie zin heeft om aan de slag te gaan, kan contact zoeken 
met Theo Wortel van het Taalhuis. Theo is elke 
vrijdagmiddag van één tot drie uur in de bibliotheek van 
Gieten. En hij is bereikbaar via 06 48 52 74 11 of 
info@taalhuisaaenhunze.nl. Het Taalhuis werkt vanuit de 
bibliotheken in Rolde, Annen en Gasselternijveen. In de 
bibliotheek zijn computers om te oefenen. En… er is altijd 
een kopje thee of koffie. Want het Taalhuis is niet alleen 
gratis, het is er ook gezellig. 
 
 

Nieuws van de Anner Bridge Club  
 
De competities op de donderdagavonden en 1x per 14 dagen op de dinsdagmiddag zijn van start 
gegaan en worden goed bezocht. De leden genieten van het mooie spel bridge. Ook de 
inhaallessen voor de cursisten, die gestopt waren vanwege de Corona maatregelen, zijn weer 
begonnen en worden dit jaar afgerond. In januari zijn we van plan te starten met een nieuwe 
bridgecursus voor beginners.  
 

 
Heb je belangstelling om het mooie, gezellige, echt niet zo 
moeilijke spel bridge te leren? Neem dan contact op met onze 
voorzitter Marianne Steenbergen voor verdere informatie, via 
marianne2811@gmail.com.  
 
Kun je al bridgen en wil je lid worden? Stuur dan ook een mailtje 
of neem een kijkje op onze website: www.annerbc.nl. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom! 

 
 
 

Kaartclub Zetstee opgeheven 
 
In verband met te weinig deelname is de kaartclub van de donderdagmiddag in de Zetstee 
opgeheven.  

mailto:info@taalhuisaaenhunze.nl
mailto:marianne2811@gmail.com
http://www.annerbc.nl/
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Muzikale avond in Holthuys 
 
Vrijdag 12 en zaterdag 13 november organiseert St. Harleydag Annen een muzikale avond in het 
Holthuys met duo Wim en Miranda voor alle 65+ers uit Annen. Aanvang 19.30 uur en de toegang 
is gratis! Opgave voor 8 november.  
 

 
 
Je kunt je opgeven via 06 39 37 72 95 of mail info@harleydagannen.nl. Geef hierbij je naam, 
telefoonnummer en welke datum je het liefste komt door. 

 
 
Uitvoering Toneelvereniging Advendo op 26 en 27 november 
  
In het eens zo rustige dorp, waar bijna alle grond is opgekocht voor natuurgebieden, zijn drie 
boerderijen, een kerk en een hotel overgebleven. De rust wordt echter danig verstoord door de 
komst van twee zussen, die het hotel hebben geërfd. Nog niet alles loopt op rolletjes, de dames 
zijn nog onervaren in het runnen van een hotel. Ook de gasten zorgen voor de nodige problemen. 
Dit alles veroorzaakt flinke deining en hilarische momenten in het voorheen zo rustige dorp. 
 
Dit blijspel ‘Als de natuur zien gang giet’ van Herman van der A, onder leiding van Hebbo 
Benthem, kun je zien op vrijdag 26 en zaterdag 27 november vanaf 20.00 uur in Ons Dorpshuis in 
Annen. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 
 
Kaarten 
Donateurs kunnen gratis kaarten bestellen via de mail: toneelverenigingadvendo@gmail.com  of 
via 0592 27 21 35. Ben je géén donateur, maar wil je wel graag onze voorstelling bezoeken, dan 
kun je ook via bovenstaande mail of telefoonnummer kaarten bestellen à €7,50,- per stuk. Ook 
worden er aan de zaal op beide avonden (zolang de voorraad strekt) kaarten verkocht. Als je 
donateur wilt worden van onze vereniging, kun je contact opnemen met Otto van Geldere (0592 27 
12 90 of via o.vangeldere@home.nl.  
 
Toneelvereniging Advendo ziet je graag op één van beide avonden! 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:toneelverenigingadvendo@gmail.com
mailto:o.vangeldere@home.nl
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Digitaal Café 
We zijn inmiddels weer begonnen met het Digitaal Café. Op maandagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur zitten onze vrijwilligers voor je klaar. Hoe installeer ik een app op mijn tablet? Hoe houd 
ik mijn smartphone up-to-date? Wat doe ik met bestanden op mijn computer?  
Dit soort (en veel meer) vragen over het gebruik van je laptop, smartphone, tablet of pc kun je 
stellen in het Digitaal Café!  
Natuurlijk kunnen we je ook helpen met het corona toegangsbewijs op de telefoon. Je hoeft geen 
afspraak te maken. Het Digitaal Café is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 
 
Computercursussen 
De eerste twee cursussen waren al snel vol! Binnenkort komen er nieuwe data voor de 
beginnerscursus Klik en Tik, en voor de vervolgcursus Digisterker. Lees hiervoor ook onze vaste 
advertentie in de Schakel, op pagina 3. De computercursussen zijn gratis en je hoeft geen lid te 
zijn van de bibliotheek. 
 
Boekstart voorleesuurtje 
De Boekstart voorleesuurtjes zijn weer begonnen! Het Boekstartuurtje is een gezellig uurtje waar 0 
tot 4-jarigen en hun (groot)ouders of oppas elkaar ontmoeten. We lezen voor, zingen liedjes en 
knutselen eenvoudige werkjes samen met de kinderen. De toegang is gratis en je hoeft geen lid te 
zijn van de bibliotheek. Kom je ook een keer langs op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur? 
Data: 3 november, 8 december, 12 januari 2022 
9 februari, 2 maart, 6 april en 11 mei. 
 
 

Commissie Dorpsbelangen 

 

 
Commissie Dorpsbelangen Annen: subcommissie Kerstfair/Annerfair 
De meeste inwoners van Annen weten dat er een Commissie Dorpsbelangen is en wat de 
Commissie ongeveer doet. Maar wie zitten er eigenlijk in de commissie en wat doen de 
verschillende subcommissies? En kun je ook terecht bij de Commissie met bepaalde vragen? De 
komende maanden zullen we hier aandacht aan besteden in het Mededelingenblad. Deze maand 
stellen we de subcommissie Kerstfair/Annerfair aan je voor. 
 
Van de subcommissie kerstfair, naar subcommissie Annerfair en nu toch een auto-bios… De 
insteek was om de gezelligheid van de fair te behouden, maar deze wel in een nieuw jasje te 
steken.  Helaas liep het door de corona maatregelen wat anders en bedachten we vorig jaar al de 
auto-bios!  
 
20 november is het zover (zie verderop in het Mededelingenblad). We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen. Dit doen we nu met z’n vieren: Gerard Schoenmaker, Roland Kregel, Harmen 
Clement Zeubring en Fenja Woest.  Samen verdelen we de taken. Er komt altijd meer bij kijken 
dan dat je op voorhand bedenkt. Ook voor een auto-bios moet je vergunningen regelen, film 
rechten afkopen, catering bedenken en bijvoorbeeld een verkeersplan schrijven. 
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Wie zijn we?  
 
Gerard is getrouwd met Angelina en zit sinds 2020 weer bij de commissie. Hij  
woont aan de Noordloo en werkt als inspecteur/taxateur bij Univé Noord Nederland. 
 
 
 
 

 
Roland woont aan de Hofakkers en heeft 2 kinderen: Jos en Lotte. Hij werkt bij 
Selecta als servicemonteur voor voornamelijk koffiemachines. Roland zit nu 9 jaar bij 
de CD en is daarvoor jarenlang ploegleider in de roze buurt geweest. Roland vindt 
het belangrijk dat er dingen in het dorp gebeuren en werkt daar met veel plezier aan 
mee!  
 

 
Harmen Clement woont samen met Kim aan de Brink en ook al zijn hele leven in 
Annen. Mensen kennen hem van de voetbalvereniging, als oud ploegleider van de 
blauwe buurt en tegenwoordig van de CD. Hij houdt zich graag bezig met de diverse 
klusjes die er allemaal bij komen kijken! Vrijwilligerswerk vindt hij belangrijk en 
zolang je het niet alleen hoeft te doen, ook heel gezellig. Annen blijft zo leuk, actief 
en gezellig. Dat doen we met elkaar! 
 
 
Fenja woont samen met Edwin en dochters Liza en Daniek sinds 2010 aan de 
Esakkers in Annen. Naast het gezinsleven werkt ze als hoofdverpleegkundige in het 
UMCG.  Sinds 2017 is ze bij de CD gekomen en is nu vicevoorzitter van de CD en 
voorzitter van de Annerfair commissie. Gezellig bezig zijn  en leuke dingen bedenken 
en opzetten doet ze graag! 
 

 
Ideeën? 
Volgend jaar gaan we weer voor een gezellig najaar evenement. Hoe dit precies vorm gaat krijgen 
volgt nog. Gezellig samen zijn, een hapje en drankje en vertier zijn daar sowieso onderdeel van! 
Bruis je toevallig van de ideeën?  Ze zijn zeker welkom via info@annen-info.nl! 
 
 

20 November Auto-bios Annen! 
 
Op 20 november vindt er een echt drive-in bioscoop plaats op 
de Brink in Annen. Om 17.30 uur zal er een familiefilm vertoond 
worden: Ralph Breaks the internet. Om 20.45 uur is het de 
beurt aan de film voor volwassenen: Army of one.  
 
 
Inschrijven 
Er kunnen 100 auto’s per film op de Brink, dus vol=vol.  
In de loop van komende week kun je je inschrijven via 
www.annen-info.nl. Houd hiervoor de website of Facebook in 
de gaten. Helaas stopt de inschrijving niet automatisch bij 100 
inschrijvingen, waardoor het kan zijn dat het lijkt alsof 
inschrijven lukt, maar er toch geen plek meer is.  
 
Uiteraard word je hier zo snel mogelijk van op de hoogte 
gesteld en krijg je je geld terug.  

mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
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Hieronder vind je een beschrijving van de films en meer informatie over de tijden.  
 
 
Programma Ralph Breaks the internet     
 
16.45-17.15 uur: instroom bezoekers & parkeren 
17.15 uur:   start voorprogramma en catering 
17.30 uur:   start film 
 
Beschrijving 
Ralph en co. zetten hun avonturen voort en hoppen nog steeds  
van het ene naar het andere arcadespel. Ze ontdekken echter 
een nieuw fenomeen: het internet. 
 
2018, duur 1u 49 m, Genre Animatie/Comedy 
Nederlands gesproken 
 
Bekijk hier de trailer:  
https://www.youtube.com/watch?v=Qm66eG7kTjY 
 
 
Army of one 
 

20.00 – 20.30 uur: instroom bezoekers & parkeren 
20.30 uur:   start voorprogramma en catering 
20.45 uur:   start film 
 
Beschrijving 
Dillion en Brenner gaan wandelen in een bos en vinden daar een 
drugs- en wapenopslag. Voordat ze het beseffen worden ze betrapt 
en gemarteld door leden van een drugskartel. Dillion sterft, maar 
Brenner blijft in leven en zint op wraak. 
 
 
2020, duur 1u 40m, genre: Actie Thriller 
Taal / Ondertiteling: EN / NL 
 
Bekijk hier de trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=LnJ6U7N8sV4   
 

 
 

De kalender van Annen samen actueel houden 
Wil je dat een activiteit op de kalender op de website en in het Mededelingenblad komt te staan, 
stuur je informatie dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl. Wist je dat we ook te 
vinden zijn op Facebook? Je kunt ons volgen via: 
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/.  
 
 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een gratis boek over Annen! 
Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 

ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje sturen 

naar: info@annen-info.nl.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qm66eG7kTjY
https://www.youtube.com/watch?v=LnJ6U7N8sV4
https://www.youtube.com/watch?v=Qm66eG7kTjY
https://www.youtube.com/watch?v=LnJ6U7N8sV4
mailto:info@annen-info.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen/

