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Juni 2022 Jaargang 13 

3 vragen aan… Martin Eefting van GoHashtag 
  
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 Marisca Luning en Meerten Dekker 
van Fysio Fitness Annen doorgegeven aan Martin Eefting van GoHashtag. 
 

 
Martin Eefting van GoHashtag 

 
1.  Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven? 
In 2015 ben ik begonnen met Eefting Online Marketing. Dit ben ik gestart vanuit huis. Later, in 
2017, hebben we de garage omgebouwd tot kantoor. In 2020 is de naam veranderd naar 
GoHashtag en zijn we gevestigd in Groningen. Binnen het bedrijf voeren wij verschillende online 
marketingdiensten uit, zoals Google Ads, E-mailmarketing en Social Media marketing. In dit laatste 
ligt mijn expertise. Dit voer ik uit voor diverse klanten in de breedste zin van het woord. Dit gaat 
van de lokale ondernemer tot aan de landelijke organisaties. Daarnaast ben ik zelf ook nog actief 
als freelancer en werk vaak voor grote bureaus met klanten, zoals NPO, Belastingdienst of 
L'Oréal. Dit maakt het vak heel divers en afwisselend. 
 
2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?  
Mijn ambitie is om later in het jaar wellicht iemand erbij te hebben binnen het bedrijf om toch verder 
te kunnen groeien/opschalen. Ook zit er een verhuizing aan te komen naar een nieuwe 
kantoorruimte in de Euroborg, waardoor we deze stap kunnen realiseren.  
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3.  Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?  
Graag geef ik het stokje door aan Ivar van der Leij. Onlangs heb ik Ivar mogen spreken en hij heeft 
een mooi bedrijf in de kampeerbranche. Omdat wij zelf ook van kamperen houden, was dit een 
leuk gesprek en vind ik het fijn voor hem en zijn bedrijf dat hij zich ook hier even kan voorstellen.  
 
 

Vocaal Festival Annen 
 
Het Vocaal Festival Annen is een jaarlijks festival in het 2e weekend van juni. Het festival is in 
2022 op 11 en 12 juni. 
 

 
 
Er zijn meerdere podia waarop iedereen zich gaat presenteren. Dagen vol zang- en muziekplezier 
voor zowel deelnemers als bezoekers. Maar het Vocaal Festival Annen heeft nog veel meer te 
bieden! Zo is het mogelijk om workshops bij te wonen om te ervaren waartoe we samen in staat 
zijn. En het samen zingen met een Symfonie Orkest, met 80 muzikanten, is een geweldige 
uitdaging. Dit spectaculaire optreden tijdens Festival Proms is voor deelnemers en bezoekers een 
unieke belevenis die elk jaar weer een diepe indruk achterlaat!  Doe er ook aan mee! Een koor 
hoeft hiervoor niet volledig te zijn. 
 
Meer informatie en het programma vind je hier: www.vocaalfestivalannen.nl.  
 
 

 
 
Activiteiten juni in Ons Dorpshuis 
 
Maandag 13 juni 
IMPULS-Huiskamer 
Op deze ochtend is er een mooie en leerzame presentatie van het Waterschap Hunze en Aa´s. 
10.00 uur tot 11.30 uur. 
 
Maandag 27 juni 
IMPULS-Huiskamer 
Kom binnen voor een gezellige koffieochtend. 
10.00 uur tot 11.30 uur. 
 

http://www.vocaalfestivalannen.nl/
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Ons Dorpshuis doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Club Support. Binnenkort kan iedereen 
zijn of haar stem uitbrengen op de club of de vereniging die men een warm hart toedraagt en die 
daardoor financieel gesteund wordt om goede doelen na te streven. 
Hopelijk mogen we op jouw stem rekenen. 
 
Voor alle overige informatie kun je terecht op de website: www.dorpshuisannen.nl.  
 
 

Zaterdag 2 juli Rabo Jeugdtoernooi 
 
Op zaterdag 2 juli 2022 organiseren we weer het jaarlijkse jeugdtoernooi voor JO7 tot en met 
JO13. Met meer dan veertig jeugdteams zal het weer een gezellige en sportieve dag worden.  
 
Uiteraard kan dat niet zonder vrijwilligers. Daarom zoeken we mensen die 
willen meehelpen; ouders, kinderen vanaf 12 jaar, opa’s en oma’s. Iedereen 
die wil meehelpen is welkom. Je kunt kiezen voor de ochtend (dan spelen 
de JO7, JO8, JO9 en JO10 zaterdagmorgen aanvang 9:00 uur) of de 
middag (dan spelen de JO11, JO12 en JO13 zaterdagmiddag aanvang 
13:30 uur). En beide dagdelen kan natuurlijk ook! Het gaat om het draaien 
van de kantine, het bakken van hamburgers, het uitdelen van ranja en het 
verkopen van snoep.  
 
Je kunt je aanmelden bij Maarten Westmaas via westmaasmaarten@gmail.com of via 06-46 42 41 
40. Tot 2 juli! 
 
Met sportieve groet!  Namens de Toernooicommissie VV Annen 
Nick, Maarten, Bert-Jan, Gerard, Pier en Femmie 
 
 

 
 

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 
koffie/thee. Heb je ideeën over de invulling van de huiskamer, dan horen we dat graag! 
 
Je bent van harte welkom op: 
 
Maandag 13 juni 
Een mooie en leerzame presentatie van het waterschap Hunze en Aa’s. 
 
Maandag 27 juni 
Deze ochtend is er een gezellige koffie-ochtend. 
 
Je hoeft je niet aan te melden, je kunt zo binnen komen lopen! 
 
Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls 
Je kunt met je vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om 
Annen terecht bij Carin de Jonge, consulent mantelzorg, c.dejonge@impulsaaenhunze.nl, 06-11 
51 70 36 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl, 06-40 00 14 62. 
 
 

  

http://www.dorpshuisannen.nl/
mailto:westmaasmaarten@gmail.com
mailto:c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
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Hulp bij het invullen aanvraagformulier energietoeslag  
 
De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. Huishoudens met een laag 
inkomen, niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm, kunnen daarom  eenmalig het bedrag van € 
800,- van de overheid ontvangen om de energiekosten te betalen. Als je één van de volgende 
uitkeringen ontvangt: bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering, hoef je niks te doen en 
ontvang je dit automatisch via de WPDA. 
 
Ontvang je geen van bovenstaand genoemde uitkeringen, maar heb je wel een inkomen van 
maximaal 120% van het sociaal minimum, dan heb je wellicht recht op deze toeslag. Je kunt het 
aanvraagformulier downloaden en invullen op www.wpda.nl. Hierop kun je ook de voorwaarden 
lezen. Heb je echter hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kun je een afspraak 
maken voor het spreekuur van het adviesloket van Impuls. We vragen je om een dagafschrift van 
de inkomsten van januari, kopie legitimatiebewijs en BSN-nummer mee te nemen. 
 
Het adviesloket zal de komende twee weken in de volgende dorpshuizen zitting hebben: 
Boerhoorn Rolde, dorpshuis Eext, de Trefkoel Gasselte, Ons Dorpshuis Annen, de Kiep 
Eexterveenschekanaal, Ous Hoes Gieterveen en Impuls Gieten. 
 
Wil je een afspraak? Meld je dan aan via adviesloket@impulsaaenhunze.nl of via 0592 24 59 24 
onder vermelding van het dorp waar je het spreekuur wilt bezoeken. 
 

 
   

 
 
 

Toen en nu: Pizzeria & Steakhouse Vino 
 
De Historische Vereniging Annen plaatst regelmatig foto’s op hun Facebookpagina van plekken in 
Annen vroeger en nu. In overleg met de vereniging nemen we deze beelden ook over in het 
Mededelingenblad, zodat nog meer mensen deze beelden kunnen zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze maand in Toen en nu: van bakkerij naar kledingwinkel naar Pizzeria en steakhouse.  
Bron: foto’s eigen archief Historische Vereniging Annen. 
 
 

mailto:adviesloket@impulsaaenhunze.nl
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Activiteiten stichting Harleydag Annen 
 
De komende tijd organiseert stichting Harleydag Annen weer een aantal activiteiten:  
 
Zondag 19 juni 
‘Langste dag buffet’ in het Holthuys voor alle 65+ers uit Annen. Aanvang met een drankje om 
16.30 uur. Opgave kan tot 15 juni a.s via mail info@harleydagannen.nl of via 06-39 37 72 95. 
Deelname is gratis. 
 
Zaterdag 18 juni oud ijzer ophaaldag! 
Op zaterdag 18 juni organiseert Stichting Harleydag Annen weer een oud ijzer ophaaldag. Mocht 
je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de St. Harleydag Annen, dan kun je ons bellen of 
mailen en wij komen het graag ophalen. 
 

 
 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in overleg. 
Telefoon: 06-39 37 72 95 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl  Ook tussendoor kan het 
ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen. Dit 
hoeft niet gemeld te worden. Als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even 
vragen/afrekenen. We nemen geen witgoed meer in. De gehele opbrengst gaat naar een goed 
doel! 
 
De volgende oud ijzer ophaaldag is op 16 juli.  
 
 

Verwendag voor iedereen 
  
Zo’n 70 ouderen hadden 19 mei een onrustige nacht achter de rug. Ze hadden het ‘schoolreisje 
gevoel’, want die dag gingen ze op pad met De Zonnebloem. Vanuit Annen en Zuidlaren vertrok 
men met twee bussen naar Drachten en daar stapte iedereen op de boot.  
 
Wat volgde was een prachtige vaartocht over de Friese meren. 
Alles was perfect georganiseerd, 9 vrijwilligers zorgden ervoor 
dat de gasten niets te kort kwamen. Waar hulp nodig was, 
stond men klaar. Er was genoeg eten en drinken, ook de 
advocaat met slagroom ging er lekker in. Tussen de middag 
een zalig diner waarbij de kapitein het vlees uit serveerde. Een 
van de gasten (80+) vond de kapitein wel een lekker ding en 
wou wel sjans met hem. De sfeer zat er prima in, zeker doordat 
bijna iedereen ook nog een prijsje won met de verloting. 
Natuurlijk is er altijd wel wat met zo’n grote groep. Vond de een 
het wat te koud, had de ander het weer te warm en met een raampje open tocht het. Maar dat was 
dan ook het enige. Eenmaal terug zei iedereen dat ze een prachtige dag hadden gehad en werden 
er al suggesties gedaan voor een volgend reisje. Zo werd het niet alleen voor de gasten, maar ook 
voor de vrijwilligers een verwendag. 

mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
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Wil je ook een dagje mee, ook al heb je lichamelijke beperkingen, geef je op. Zonder vrijwilligers 
kan dit niet dus als je een keer mee wilt helpen, meld je aan als vrijwilliger. Ben je als zorgverlener 
in het bezit van een geldige BIG registratie? Kom dan ook een dagje mee helpen je zult met een 
zeer voldaan gevoel de dag afsluiten. Meer informatie vind je op   www.zonnebloem.nl, afdeling 
Annen/ Zuidlaren. 
 
 

Avondvierdaagse Annen 
 
Het leukste wandelevenement in Annen komt er weer aan en wel van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 
juni 2022. Dit jaar met als start en finish vanaf Sportpark ‘De Hofakkers’ van VV Annen.  
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen op vier gezellige wandelavonden met elkaar! 
De inschrijving staat inmiddels open en je kunt je tot en met 13 juni online inschrijven via:  
www.avondvierdaagse-annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen.  
 
 

 
 
 
Alvast een aantal punten op een rijtje: 
 Om de wandeling met soepele spieren te beginnen, starten we met een warming- up om 18.00 

uur.  
 De 10 km start op dinsdag, woensdag en donderdag om 18.10 uur en op vrijdag om 18.00 uur, 

dan komt de warming up voor de 10 km te vervallen. Op deze wijze hopen we dat de ene 
groep niet te lang hoeft te wachten op de andere groep om tezamen de intocht te kunnen 
beginnen. 

 De 5 km route start elke avond om 18.15 uur.  
 Voor iedereen is de keuze om 5 of 10 km te lopen. Let wel; de keuze geldt voor de hele week. 
 De laatste avond mag iedereen verkleed komen en maken we er een extra feestelijke intocht 

van met muziek en amusement! 
 

http://www.zonnebloem.nl/
http://www.avondvierdaagse-annen.nl/inschrijven/inschrijfformulier-scholen
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 Als bestuur vinden we bewegen én gezonde voeding belangrijk. Daarom zorgen wij in ieder 

geval voor gezonde snacks onderweg!! Doen jullie mee? Drinken moeten de kinderen zelf 
meenemen. 

 Tevens vragen we jullie om vóór, tijdens en na de wandeling zorg te dragen voor het milieu en 
afval mee te nemen of in de bestemde afvalbakken te gooien.  

 Honden mogen niet meelopen, ook al zijn ze aangelijnd. 
 Kinderen uit de groepen 1 en 2 moeten altijd door 1 van hun ouders/verzorgers worden 

begeleid (voor zowel deelname hele week als alleen de vrijdag)! 
 

 
Slotroute Avondvierdaagse Annen 

 
Alle up-to-date informatie staat op www.avondvierdaagse-annen.nl. Volg ons ook op Facebook:                                                            
www.facebook.com/a4d.annen.  
 
Hopelijk zien we jullie de 14e bij de start van dit leuke wandelevenement! 
 
Sportieve groeten, 
Namens het Avond4daagse bestuur 
Heleen, Rianne, Geke, Roos, Yvonne, Willemijn, Ilse en Geertje 
 

  

http://www.avondvierdaagse-annen.nl/
http://www.facebook.com/a4d.annen
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Diabetes Challenge Annen 
 
Huisartsenpraktijk Annen, Team Sport Aa en Hunze, diëtheek, Perdon 
Fysiotherapie en Impuls zetten zich in voor de Nationale Diabetes Challenge 
in Annen. Dit betekent dat wij sinds 17 mei elke week samen met een groep 
deelnemers wandelen in de buurt. Wij nodigen je uit om met ons mee te 
wandelen!  
 
Wat is de Nationale Diabetes Challenge?  
De Nationale Diabetes Challenge is een wandelprogramma van de Bas van de Goor Foundation. 
Ongeveer 20 weken lang wandel je onder begeleiding in je eigen buurt. Wekelijks samen 
wandelen is namelijk goed voor je gezondheid en daarnaast gezellig.  
 
Wanneer gaan we wandelen?  
We wandelen iedere dinsdagmiddag van 12.30-13.30 uur vanaf zwembad de Borghoorns in 
Annen. We houden rekening met jouw wandelniveau. Het is daarom niet erg als je (nog) niet zo 
ver kunt lopen. Samen trainen we voor een wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 20 kilometer.  
Eind september sluiten we de Nationale Diabetes Challenge feestelijk af in Drenthe. Alle 
deelnemers uit het land komen dan lokaal of landelijke tegelijk in beweging!  
 
Meer weten?  
Neem dan contact op met Marije Joling, Team Sport Aa en Hunze, via MJoling@aaenhunze.nl of 
met Jeannet Darwinkel, Impuls, via j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl of 0592 24 59 24.  
 
 
 

 
 
Terug naar de jaren ‘50  
Heb je al een kijkje genomen  op de website bij ons nieuwe thema van Verhalen over? Ga terug 
naar de jaren ’50 en herontdek nostalgische voorwerpen. Swing mee met de beste hits van toen. 
Geniet van hoe Wim Sonneveld zingt over Het Dorp. En vergeet niet een kijkje te nemen bij onze 
gouden boekentips. 
 
Digitaal Café op afspraak. 
Het Digitaal Café is op dit moment alleen nog te bezoeken op afspraak. Heb je vragen omtrent het 
gebruik van uw laptop, telefoon of tablet? Onze medewerkers helpen je hier graag bij.  
Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de 
bibliotheek, zoals het downloaden van e-books, het gebruik van de website en diverse apps. 
 
Wil je een afspraak maken?  
Neem dan contact op via 088-012 82 95 of info@bibliotheekannen.nl. Je kunt ook altijd 
langskomen en bij de balie de gegevens achterlaten. 
 
De bibliotheek is gesloten op: 
Maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) 

 

 

  

mailto:MJoling@aaenhunze.nl
mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
mailto:info@bibliotheekannen.nl


 

Mededelingenblad Commissie Dorpsbelangen Annen                                                                                                                               9 

Even voorstellen: Margriet Jewels & Goudsmid Margriet  
 
Sponsoren van de Sport- en Spelweek, krijgen de mogelijkheid om zich voor te stellen in het 
Mededelingenblad. Margriet Jewels & Goudsmid Margriet is één van de sponsoren die hier gebruik 
van maakt!  
 

 
Als gediplomeerd goudsmid werk ik samen met mijn 
team in opdracht aan het vervaardigen van platina, 
gouden en zilveren sieraden en juwelen met 
edelstenen. Het is mogelijk door mij je bestaande 
sieraden te laten vermaken of herstellen. Ik kan 
oude sieraden omsmelten tot een nieuw ontwerp of 
een geheel nieuw sieraad voor je ontwerpen en 
maken.  
 
 
 

Margriet Jewels & Goudsmid Margriet maker van persoonlijke sieraden en juwelen met een verhaal. 

 
Ben je benieuwd naar mijn collectie sieraden? Neem dan gauw een kijkje op de webwinkel 
Margriet Jewels via www.margrietjewels.com. Of volg mij op sociale media en blijf op de hoogte 
van mijn mooie werk.  
 
 

Welpen tennis 2022 
 
Sinds een paar jaar organiseert Tennis Club Annen welpentennis 
voor kinderen tussen 4 en 7 jaar (groep 1,2, 3 en 4). Welpentennis is 
dé ideale manier om op een speelse en vooral leuke manier kennis 
te maken met de tennissport. Naast slag- en balvaardigheid wordt 
veel aandacht besteed aan de oog- hand coördinatie en motorische 
vaardigheden met behulp van diverse gooi- en vangspellen.  
 
Trainingsdata 
Welpentennis wordt elk jaar 5 keer georganiseerd, de eerste is al geweest. De resterende data 
voor dit jaar zijn woensdag 1 juni, 8 juni, 15 juni en 22 juni van 15.15 tot 16.15 uur bij Tennis Club 
Annen Kruisakkers 38 in Annen. De kosten zijn 20 euro voor 5 lessen.  Voor meer informatie of 
aanmelding kun je terecht bij jeugdtennisannen@gmail.com.    
 
Zomer Challenge 
Tennisclub Annen biedt deze zomer de Zomer Challenge aan: tennis voor sportievelingen die een 
zomerstop hebben en/of kennis willen maken met tennis.  
 
De Zomer Challenge is een lidmaatschap voor de maanden juni tot en met oktober waarbij men 
onbeperkt vrij kan tennissen. Ook kunnen zij tijdens de Zomer Challenge deelnemen aan 
clubactiviteiten.  
 
Daarnaast krijgen de deelnemers twee tennislessen onder begeleiding van een trainer van onze 
tennisschool Future Tennis. Kosten bedragen €50,-.  
 
Na deze Zomer Challenge word je volwaardig tennislid, tenzij je opzegt voor 1 dec, 2022 via het 
mailadres: ledenadministratie@tc-annen.nl  
 
Inschrijven kan t/m 15 juni via https://www.tc-annen.nl/lidmaatschap/ of kijk op de website van 
TCA: www.tc-annen.nl 
 

http://www.margrietjewels.com/
mailto:jeugdtennisannen@gmail.com
https://www.tc-annen.nl/lidmaatschap/
http://www.tc-annen.nl/
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Commissie Dorpsbelangen 

 

50e Sport- en Spelweek groot succes! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na twee jaar corona heeft de Sport- en Spelweek in Annen zeker niet aan populariteit ingeboet! 
Wat waren er veel mensen betrokken dit jaar, als supporter, deelnemer of als organisator en van 
jong tot oud en van mensen die al heel lang in Annen wonen tot nieuwkomer: iedereen was even 
enthousiast! Waar een klein dorp groot in kan zijn! Iedereen hartstikke bedankt voor de ontzettend 
leuke week.  
 
Alle foto’s kun je vinden op sportenspelweek.nl bij ‘Bulletins en Foto’s’  
of via deze link: https://tinyurl.com/7znu82cs 
 
 

Zaterdag 10 september: Film & Food 
Fair Annen 
 
Op zaterdag 10 september organiseert de 
Commissie Dorpsbelangen de Film & Food 
Fair op de Brink in Annen! Meer informatie 
volgt binnenkort, maar noteer 10 september 
alvast in je agenda! 
 

  

http://www.sportenspelweek.nl/
https://tinyurl.com/7znu82cs
http://www.sportenspelweek.nl
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Betsy Wijnholds gekozen tot Anneroel van het Jaar 2021 
 
Betsy Wijnholds is gekozen tot Anneroel van het Jaar 2021. De verkiezing, georganiseerd door de 
Commissie Dorpsbelangen Annen, heeft als doel om eens extra aandacht te besteden aan 
mensen die veel voor het dorp betekenen.  
 
Op zondag 22 mei werd Betsy tijdens de opening van de Sport- en Spelweek verrast met een 
beker, een bos bloemen en een toespraak. Betsy is gekozen omdat het een vrouw is die het dorp 
op meerdere vlakken haar aandacht geeft. Niet alleen voor verenigingen, maar zeker ook privé. 
Iemand die, als het maar even kan, iedere dag in het zwembad zwemt, haar kinderen van alles 
toestopt en wanneer nodig de was voor hen doet. Iemand die altijd klaar staat voor anderen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betsy Wijnholds met haar welverdiende bokaal 

 
Advendo en CD 
In het verleden speelde ze rollen bij Advendo en ook in de Commissie Dorpsbelangen had ze 
eerder een plaats, waar ze een streng maar rechtvaardig jurylid was. De afgelopen periode heeft 
zij zich sterk getoond en heeft veel steun gegeven na het plotselinge overlijden van haar zwager. 
Ze zet zich in voor het Dorpshuis en de Handbalvereniging, een vereniging die ze weer op gang 
probeert te brengen na alle negatieve effecten van corona. Kortom, een terechte winnaar van 
Anneroel van het jaar 2021! 
 
Trots 
Betsy had dit totaal niet verwacht en is trots op haar titel. Betsy: “Ik ben echt compleet verrast en ik 
ben er heel blij mee. Ik vroeg me nog af waarom mijn beste vriendin persé mee wilde vandaag, 
maar nu snap ik het!” 
 
De Commissie wil de verkiezing jaarlijks terug laten komen en roept mensen op die dit jaar 
genomineerd hebben dit zeker volgend jaar weer te doen.  
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Verkiezing Fotograaf van Annen 2022 

Na de vele positieve reacties vorig jaar organiseert de Commissie Dorpsbelangen dit jaar opnieuw 
een ‘fotograaf van Annen’. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste (amateur)fotografen in 
Annen. Heb jij een leuke of mooie foto gemaakt, of misschien maak je die wel in de komende 
maanden, dan zijn wij daar erg nieuwsgierig naar. Dit jaar besteden we extra aandacht aan de 
jongeren en ook zoeken we een goede kinderfotograaf in de basisschoolleeftijd. 
 

 
 
Waar moet je je aan houden?  
 Iedereen mag maximaal 5 foto’s insturen. 
 Amateurs en kinderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen. 
 De foto moet duidelijk gelinkt zijn aan Annen of een inwoner uit Annen (dus bijvoorbeeld een 

foto van een schaapskudde in het Kniphorstbos is niet genoeg, wel als de schaapsherder een 
Annenaar is). 

 De foto moet scherp zijn en tenminste 3 Mb groot. 
 Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl.  
 Bij het insturen graag je leeftijd vermelden. 
 

 
Annen anders bekeken: drukte op de Brink 

 
De foto’s worden eigendom van de Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden voor 
publicatie. Foto’s waarop portretrecht rust, zijn uitgesloten van deelneming. Indien de Commissie 
Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op de 
inzender (gefotografeerde personen moeten toestemming geven). Over de uitkomst van de 
jurykeuze valt niet te twisten. 
 
De foto’s moeten uiterlijk op 15 september binnen zijn bij de Commissie Dorpsbelangen. Na de 
sluitingsdatum worden de foto’s door een uitgebreide jury beoordeeld.  
 
Daarna willen we de foto’s, evenals vorig jaar, tentoonstellen zodat volwassenen en kinderen een 
keuze kunnen maken voor de publieksprijzen. De winnaars worden in de tentoonstellingsruimte 
bekend gemaakt. Dus lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Pak je camera of telefoon en ga 
aan de slag!  

 

  

mailto:foto@annen-info.nl
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De kalender van Annen samen actueel houden 
 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is? Ga dan naar  
www.annen-info.nl. Wil je dat een activiteit op de kalender op de website, op de Facebookpagina 
van de Commissie Dorpsbelangen én in het Mededelingenblad komt te staan, stuur je informatie 
dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl. Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons 
via dit mailadres bereiken!  
 

Volg ons op Instagram 
 
Sinds kort hebben we ook een account op Instagram. Volg je ons al? Je kunt ons hier vinden: 
https://www.instagram.com/commissiedorpsbelangenannen. We zijn ook te volgen op Facebook, 
via: https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen.  
 

 
 
 

Klopt dat wel? 
 
Zie je iets op de site van Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat niet klopt? Geef het 
dan even door via info@annen-info.nl.   
 
 

 
 

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.  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.instagram.com/commissiedorpsbelangenannen
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl

