
3 vragen aan… Renate Heunks-Duin van Schoonheidssalon Annen

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 Danny Boxem van
Handelsonderneming Boxem overgedragen aan Renate Heunks-Duin van Schoonheidssalon
Annen.

1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven?
Vorig jaar startte ik officieel mijn salon, Schoonheidssalon Annen, aan de Annerstreek nummer 26.
Daarvoor ontving ik al een aantal jaren op kleine schaal klanten, maar omdat het niet mijn enige
werkzaamheden waren, gaf ik er niet veel ruchtbaarheid aan.

Renate in haar salon

Mijn liefde voor het vak en het plezier dat ik beleef om een klant een moment van ontspanning te
mogen geven, gaven de doorslag, ik ging me volledig op mijn salon richten. De website werd
gemaakt en er kwam een bord in de tuin, vanaf dat moment was het officieel en werd mijn
klantenkring snel groter.
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Achter ons huis staat een bijgebouw waarin de salon gevestigd is. Een heerlijke rustige plek met
een mooi uitzicht over de Drentse Heuvelrug. Een plek waar je terecht kunt voor complete
gezichtsbehandelingen, deelbehandelingen of waar je natuurlijke producten kunt kopen voor
huidverzorging, voedingssuppletie en make-up.

2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen?
Ik wil graag een tweede huidverzorgingslijn in mijn salon aanbieden, zodat ik de klant keuze kan
bieden. Momenteel verdiep ik me daarin en volg ik trainingen.

Voor meer informatie: www.schoonheidssalonannen.nl of stuur een berichtje aan
info@schoonheidssalonannen.nl.

3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom?
Ik geef graag het stokje door aan Laura en Richard, van De Noorderbron, eveneens gevestigd aan
de Annerstreek. Een bedrijf dat ook nog niet heel lang geleden gestart is, ik laat ze er graag zelf
over vertellen!

Huiskamer Annen

Iedere maandag is er een bijeenkomst van de huiskamer in Ons
Dorpshuis in Annen. Deze huiskamer is een gezellige
ontmoetingsplek voor iedereen.

Je bent van harte welkom in het dorpshuis tussen 10.00 - 11.30 uur voor een gezellige
bijeenkomst. Uiteraard staat de koffie klaar! De kosten bedragen € 1,50 per kopje koffie/thee.
Heb je ideeën over de invulling van de huiskamer, dan horen we dat graag.

Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls

Je kunt met vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen
terecht bij: Carin de Jonge, consulent mantelzorg, via c.dejonge@impulsaaenhunze.nl of 06-11 51
70 36 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, via j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl of 06-40 00 14 62.

Zaterdag 20 mei oud ijzer ophaaldag!

Op zaterdag 20 mei 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.
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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 in. De gehele
opbrengst gaat naar een goed doel!

Onthulling Herdenkingsmonument 13 april

Op donderdag 13 april is het Herdenkingsmonument onthuld. We zijn er stil van, wat een prachtige
opkomst bij de onthulling van het Herdenkingsmonument.

Nabestaanden, helpers en de werkgroep hebben eerst bij kunnen praten bij de Grutter. Om 18.45
uur zijn ze vertrokken naar het Herdenkingsmonument waar burgemeester Hiemstra de onthulling
heeft verricht. Namens de nabestaanden heeft de heer Meijer gesproken en mevrouw Amoureus
heeft verteld over haar jeugd in de oorlog en de bevrijding in Annen. Zeer indrukwekkend. Dit alles
onder begeleiding van de prachtige muziek van Drenthina. Het Herdenkingsmonument is
geadopteerd door OBS de Eshoek.

Dank aan de nabestaanden, de sprekers, de makers, Drenthina en de werkgroep en een ieder die
zijn of haar medewerking heeft verleend.
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Dodenherdenking donderdag 4 mei

Op donderdag 4 mei wordt de dodenherdenking gehouden bij het Herdenkingsmonument in
Annen. Hieronder vind je het programma:

Programma
 
19.00 uur Start stille tocht vanaf Ons Dorpshuis Annen naar het Herdenkingsmonument. 

19.20 uur Sprekers: Burgemeester Hiemstra en Gea Aling.
Muziek door Muziekvereniging Drenthina o.l.v. Jos van der Sijde.                            

19.45 uur Gedicht door scholieren OBS de Eshoek.
 
20.00 uur Twee minuten stilte, met aansluitend het Wilhelmus. 
 
20.05 uur Krans- en bloemlegging.
 
20.15 uur Lied kinderen OBS De Eshoek o.b.v. Muziekvereniging Drenthina.
 
We zouden het fijn vinden als je om 19:00 uur aansluit om in gezamenlijkheid naar het
Herdenkingsmonument te lopen.

Badminton Club Annen en Omgeving (BCAO)

BCAO Badminton Club Annen en Omgeving bestaat dit seizoen 45 jaar! Badminton is een leuke,
veelzijdige sport die je op elk niveau en op elke leeftijd kunt gaan spelen, gemengd en zowel
individueel als in een team. We schommelen tussen de 25 en de 30 leden. Nieuwe leden (vanaf
ongeveer 16 jaar) zijn van harte welkom! Meer ervaren spelers zijn altijd bereid om beginners te
helpen met coaching in het spel. Op vrijdag is er meestal een gezellige nazit in de Sportsbar (de
‘barminton’).

Trainen
We spelen tussen september en juni/juli in de Burgemeester Lambershal op vrijdagavond tussen
19.30 uur en 21.30 uur (gehele hal) en op dinsdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur (drie
banen). Leden bepalen zelf wanneer en op welke tijden ze spelen binnen onze tijdslots en via een
groepsapp is duidelijk hoeveel mensen er zijn. Eens per maand houden we een toss (gelote
koppels) en af en toe nodigen we een andere badmintonvereniging uit. Leden kunnen bij
gelegenheid als (gemengd) dubbel meedoen aan recreatieve toernooien in de omgeving.
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Vrijblijvend
Iedereen kan vrijblijvend enkele keren meespelen op vrijdagavond. Nieuwe leden krijgen bij
aanmelding voor 1 november een welkomstkorting van € 25,- op de seizoenscontributie. Als zich
meerdere nieuwe leden aanmelden voor wie het spel nieuw is, stellen we een trainingsgroepje
samen waarin ze zich de eerste beginselen van badminton samen snel eigen kunnen maken. We
hebben net een vers bestuur vol plannen, dus volle kracht vooruit voor de volgende 45 jaar! Meer
informatie: www.bcao.nl, secretaris@bcao.nl of www.facebook.com/badmintonBCAO.

Activiteiten Ons Dorpshuis mei

Met een fantastisch optreden van de Groningse zanger en liedjesschrijver Erwin de Vries en zijn
band is op zaterdag 22 april het seizoen 2022-2023 afgesloten.

Op de maandagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur kunnen de bewoners het dorpshuis
binnenlopen, waar welzijnsorganisatie Impuls mensen samenbrengt, adviseert en begeleidt waar
dit nodig is. Ook gewoon voor een kopje koffie en een gezellig praatje staat de deur open.

Wellicht handig om alvast te noteren: op zaterdag 16 september treedt Arie Vuijk op in ‘Ons
Dorpshuis’. Arie Vuijk gaat de aanwezigen vermaken met een eigentijdse cabaretvoorstelling. Hij is
onder meer winnaar van drie cabaretfestivals. Hij is maker van totaal cabaret: conferences met
een hoge grapdichtheid, liedjes, typetjes en gedichtjes. Kortom: een avond die je niet mag missen.

Optreden van Arie Vuijk
Zaterdag 16 september
Aanvang 20.00 uur
Kaarten zijn te reserveren via www.dorpshuisannen.nl.

Het bestuur wenst iedereen een fijne, zonnige zomer en hoopt in het komende seizoen weer vele
mensen te mogen begroeten in Ons Dorpshuis.

Stichting Vrienden van Oranje zoekt…

…bestuursleden!
Heb jij ook zo genoten van Koningsdag op de Brink? Het bestuur van Vrienden van Oranje is vanaf
dit jaar op zoek naar nieuwe leden die ons willen helpen dit feest mogelijk te maken. Lijkt het jou
leuk om mee te denken over de invulling van Koningsdag in Annen? Dan horen we graag van je
via info@koningsdagannen.nl.

…donateurs!
Koningsdag kan niet bestaan zonder de bijdragen van sponsoren en van onze donateurs. Als
donateur draag je met een bijdrage van € 6,25 per gezin bij aan de stichting. Dit bedrag wordt
jaarlijks door middel van een automatische incasso geïncasseerd. Donateur word je met het hele
gezin, onafhankelijk van het aantal gezinsleden ben je met één bijdrage donateur. Als donateur
krijg je korting op de toegang voor de Oranjebioscoop in januari.

Ben je nog geen donateur? Ga dan naar de website: www.koningsdagannen.nl of mail naar
info@koningsdagannen.nl. Alvast bedankt!
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Roelie beautysalon

Mijn naam is Roelie Kwant en sinds 20 juni 2022 heb ik thuis een beautysalon (op de eerste
verdieping), genaamd: Bij Roelie beautysalon. Dit jaar vier ik dus mijn 1-jarig bestaan op 20 juni.
Meer nieuws hierover volgt….

Al jaren heb ik een passie voor uiterlijke verzorging. In het verleden ben ik 6 jaar consulente van
Déesse Cosmetics Zwitserland geweest. Destijds heb ik met veel plezier en voldoening diverse
verzorgingsavonden bij de klanten thuis mogen houden. Af en toe kwamen er klanten bij mij thuis
voor een behandeling of mocht ik een aantal bruidjes mooi maken voor hun trouwdag. In mijn
salon gebruik en verkoop ik de Déesse producten.

Na een aantal jaren voornamelijk administratief werk te hebben gedaan, heb ik besloten mijn
passie opnieuw te volgen en mijn eigen salon te beginnen. Het geeft mij veel voldoening en
energie als ik een moment van ontspanning en rust kan bieden en mijn klant met een grote
glimlach naar huis gaat. Me-time is vaak iets wat we te weinig doen! In mijn salon kun je terecht
voor: gezichtsbehandelingen, dermaplaning, wenkbrauw- en wimperstyling, harsen(gezicht),
nagelstyling en bruidsstyling/visagie. Alleen op afspraak op woensdag, donderdag en vrijdag.

Riggel 8 in Annen.
06-30 07 54 58.

Dit bedrijf is een sponsor van de sport- en spelweek. Eén van de onderdelen van pakket 1 is het
voorstellen van het bedrijf in het Mededelingenblad. Vandaar dat dit artikel er deze maand in staat.

Brinkmarkten 2023

De eerste Brinkmarkt van 2023 ligt alweer achter ons, maar er volgen er natuurlijk nog veel meer,
namelijk op zondag 7 mei, 4 juni, 25 juni, 23 juli, 13 augustus en 3 september.

Voor actuele informatie en prijzen kun je terecht op www.brinkmarkten-annen.nl.
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Even voorstellen

Wij zijn Henk en Tessa van Waarde en we zijn in februari komen wonen aan De Strubben in
Annen. Henk is opgegroeid in Zuidhorn en Tessa in Winsum; vanaf onze studententijd woonden
we in Groningen stad en kwamen we al vaak in Drenthe om te wandelen en te fietsen. We hebben
het nu al erg naar onze zin in ons huis en in het dorp, en zien ernaar uit heel vaak en gemakkelijk
een wandeling in het bos te kunnen maken. Hopelijk tot snel!

In het jaar van de Scholekster

Het jaar 2023 is in heel Nederland het jaar van de Scholekster. Vogelbescherming Nederland en
SOVON Vogelonderzoek Nederland hebben hier voor de tweede keer in 15 jaar voor gekozen (zie
www.jaarvandescholekster.nl en/of www.scholeksterophetdak.nl). Dit betekent dat er dit jaar veel
extra aandacht en ondersteuning aan deze vogels wordt gegeven. Want het is een soort waar het
behoorlijk slecht mee gaat. Ze verdwijnen van onze kusten en uit onze weilanden. Maar ze zoeken
wél steeds meer de steden en dorpen op waarin of waarbij gebouwen staan met grote platte
daken. Zo broeden er ook al zeker 10 jaar Scholeksters op het dak van onze sporthal! Dit jaar ook
weer, mogelijk zelfs twee paartjes.

De Scholekster is een prachtige, zwart-witte kust- en weidevogel. Ongeveer zo groot als een kievit.
Met een lange oranjerode snavel. Ze zijn dikwijls opvallend luidruchtig aanwezig met een harde,
indringende ‘tepiet, tepiet, tepiet’-roep en een lange, fluitende triller als zang. Zeker in de eerste
periode van het broedseizoen ook in Annen dus goed te horen. Ze halen hun voedsel uit de directe
omgeving van weilanden, maar ook van het voetbalveld!

Maatregelen
Er wordt door de genoemde organisaties aan vogelaars-vrijwilligers gevraagd om deze vogels te
volgen in hun activiteiten, gegevens aan te leveren en eventueel maatregelen te (laten) nemen om
ze te helpen om succesvol te broeden. Om daarmee bij te dragen aan een betere bescherming
van deze in aantal achteruit hollende vogelsoort. Je kunt hierbij denken aan verdere maatregelen
zoals:

● enkele pallets en/of kleine rioolbuizen op het dak leggen om onder te kunnen schuilen of in
vluchten voor predatoren zoals roofvogels, kraaien en eksters;
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● de regenpijpen dichten met een boldraadrooster of kippengaas zodat de kleine jonge
vogels niet in de regenpijpen vallen;

● met aanhoudende hete dagen een ondiepe bak met water plaatsen om niet van dorst
omkomende jongen te krijgen:

● werkzaamheden aan of op het dak buiten het broedseizoen (half maart - juli) uitvoeren om
het broeden niet te verstoren.

Dak sporthal
Om dit te kunnen doen, zou iemand dus enkele keren op het dak moeten kunnen. Daarvoor heb ik
de medewerking van de gemeente Aa en Hunze gevraagd. Maar deze geeft als reactie op dit –
ook door onze Commissie Dorpsbelangen hartelijk ondersteund – initiatief mijnerzijds, dat ze in
deze niets kunnen betekenen. Alleen speciale bedrijven mogen op het dak... Punt.
Erg jammer dat er geen enkele moeite is gedaan om te kijken naar (deel-)oplossingen voor de
uitvoering van het initiatief. Mogelijk is een en ander bijvoorbeeld te combineren met
onderhoudswerkzaamheden op het dak. Of wordt toestemming gegeven om over het dak te kijken
naar het verloop en resultaat van het broeden. Of...
Ik blijf beschikbaar om er voor dit of het volgende broedseizoen aan mee te werken dat Annen iets
extra’s voor deze bijzondere gasten in ons dorp kan doen.

Rens Penninx

Trainingsavond Sport- en Spelweek bij HVA

Handbal Vereniging Annen nodigt iedereen uit die meedoet met handbal in de sport- en spelweek
om een avond te komen trainen bij HVA. Deze speciale training wordt georganiseerd op dinsdag 9
mei van 20.00 tot 21.30 uur in de sporthal in Annen.

Bestuur Handbal Vereniging Annen

Fysio Fitness Annen organiseert Spinning Marathon

Op zaterdag 13 mei organiseert Fysio Fitness Annen samen met Theo van de Wouw een spinning
marathon. Deze marathon is zowel voor beginners als voor gevorderden en zal buiten
plaatsvinden bij onze locatie aan de Kruisakkers. De opbrengsten van de marathon komen ten
goede aan Join4Energy.

Je kunt je per uur inschrijven met een maximum van vier uur. Een uur spinnen kost je naast wat
energie 10 euro per uur voor het goede doel. We starten om 10.00 uur. Theo probeert zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor Join4Energy. Dit in de strijd tegen energiestofwisselingsziekten bij
kinderen.

70% van de kinderen met deze ziekten wordt niet volwassen. Tot op heden is er geen medicijn
voorhanden om kinderen met een energiestofwisselingsziekte te behandelen of zelfs te genezen.
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Omdat de groep patiëntjes relatief klein is, is het voor de farmaceutische industrie commercieel
niet interessant genoeg om een medicijn te ontwikkelen. Maar zonder medicijn is er voor deze
kinderen geen toekomst...en dit is onacceptabel!Dus komen we in actie. Er is ruimte voor 80
deelnemers dus wees er snel bij.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: t.van.de.wouw@home.nl of via WhatsApp: 06-53 83
18 32 of door onderstaande QR code te scannen:

Stichting Join4Energy: Ieder kind heeft recht op energie
Join4Energy zamelt fondsen in om onderzoeken en projecten te financieren die een bijdrage
leveren aan het vinden van medicijnen en/of behandelmethoden die de gevolgen van de ziekte
bestrijden en mogelijk genezing brengen. Daarmee is het doel tweeledig.

Iedere week worden 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is
half leeg, laadt niet op en loopt snel leeg. Bij de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter
lopen het gevoel een marathon te hebben afgelegd. Zij zijn dan totaal uitgeput.

Digitaal Café
Heb je vragen over het gebruik van de laptop, telefoon of tablet? Onze medewerkers helpen je hier
graag bij. Daarnaast kun je vragen stellen over de digitale dienstverlening van de bibliotheek, zoals
het downloaden van ebooks, het gebruik van de website en diverse apps.
Tijd: elke maandag van 14.00 – 16.00 uur. Je hoeft geen afspraak te maken.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) spreekuur in de bibliotheek
Op woensdag 3, 17 en 31 mei is er een IDO spreekuur. Een medewerker zit dan klaar om vragen
te beantwoorden. Tijd: 15.30 – 17.00 uur

Computercursus Klik & Tik
Wil je graag leren werken op de computer? Dan kan in de bibliotheek! Je volgt de cursus in een
kleine groep. Je kunt ook thuis zelf verder oefenen. De cursus bestaat uit vijf lessen van twee uur.
Bij genoeg aanmeldingen start er een nieuwe cursus. Gratis, voor leden en niet-leden van de
bibliotheek. Meer informatie en opgave: stuur een mail naar info@bibliotheekannen.nl. Telefonisch:
088-012 82 95 of in de bibliotheek.

Computercursus Veilig online
Je hoort allerlei verhalen over internetfraude. Maar als je weet waar je op moet letten, ben je
veiliger online. Dat leer je in Klik & Tik - Veilig online.
Met de 7 Gouden regels voor veilig internetten leer je hoe je (on)veilige websites herkent, hoe je
sterke wachtwoorden kiest en waar je op moet letten als je online betaalt. Daarna ga je oefenen
om die regels toe te passen in herkenbare situaties.
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De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur. Je kunt ook thuis zelf verder oefenen. Bij genoeg
aanmeldingen start er een nieuwe cursus. Gratis, voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
Meer informatie en opgave: stuur een mail naar info@bibliotheekannen.nl. Telefonisch: 088-012
82 95 of in de bibliotheek.

Computercursus Aan de Slag met je DigiD
Heb je al wat ervaring met de computer en wil je nog meer leren over het werken met de sites van
de overheid? De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur. Bij genoeg aanmeldingen start er een
nieuwe cursus. Gratis, voor leden en niet-leden van de bibliotheek. Voor meer informatie en
opgave: stuur een mail naar info@bibliotheekannen.nl
Telefonisch: 088-012 82 95 of in de bibliotheek.

Commissie Dorpsbelangen

Denk je mee?
6.500 euro beschikbaar voor de leefbaarheid van Annen

In 2020 is er glasvezel aangelegd bij een flink aantal huishoudens in Annen. Toen de stichting
Glasvezel Annen is opgeheven, bleek er nog een geldbedrag van 6.500 euro over te zijn! Dit is
vervolgens gedoneerd aan de Commissie Dorpsbelangen om te besteden aan de leefbaarheid van
het dorp.

Om een goede bestemming te vinden voor dit bedrag, willen we het dorp vragen om ideeën. Dus
heb jij een idee waarvan het hele dorp kan profiteren of een groot deel van het dorp? Stuur dan
een mail met je idee en je motivatie waarom je dit vindt naar: annen@info-annen.nl. We zullen al
deze ideeën verzamelen en kijken wat het beste idee is!

Food & Fair Festival Annen

Op zaterdag 16 september organiseert de Commissie
Dorpsbelangen het tweede Food & Fair Festival in Annen!
We starten aan het einde van de middag tot ongeveer 23 uur.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en ook dit
jaar is er voldoende ruimte voor dorpsgenoten, verenigingen
en plaatselijke ondernemers om iets lekkers of leuks aan te
bieden!

Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van hamburgers voor je
vereniging, een leuke activiteit of aanvullend product als
ondernemer. Een voorwaarde is de festivalsfeer, dus zolang
het daar bij past, staan we open voor jullie ideeën!

Vragen, opmerkingen, ideeën en aanmeldingen kan via:
Annerfair@gmail.com.
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● Aanmelden voor 21 mei.
● Er is van elk type activiteit, eten, drinken etc. ruimte voor 1 stand. De eerste aanmelding

krijgt voorrang.
● Wees creatief in je opstelling! Er zijn geen standaard kramen te huur.
● Er zijn geen entreekosten verbonden aan het festival. Dit geldt zowel voor standhouders als

bezoekers.

Het belooft een gezellig evenement te worden met een hapje en een drankje, een film voor de
kids, live muziek en meer! Voor vragen of meer informatie kun je ons bellen:
Gerard Schoenmaker 06-12 96 87 53
Bert Bentum 06-20 87 97 44
Fenja Woest 06-57 32 86 22

Voorbereidingen 51e Sport- en Spelweek in Annen in volle gang

In de week van Hemelvaart (14 t/m 20 mei) vindt alweer de 51e Sport- en Spelweek plaats in
Annen. Gedurende een week lang strijden zes (buurt)ploegen in Annen op diverse sport- en
spelonderdelen om de overwinning.

Jaarlijks doen meer dan 1.000 inwoners actief mee, de rest van het dorp is fanatiek toeschouwer.
De week wordt georganiseerd door de Commissie Dorpsbelangen, maar ook de verenigingen
nemen de organisatie van de verschillende onderdelen op zich.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor het evenement zijn inmiddels al in volle gang. Zo zijn naast de
ploegleiding van de verschillende buurten, ook De Pers Annen - speciaal in het leven geroepen
voor deze week - bezig om de week weer soepel te laten verlopen. Ook Radio Annen is alweer
druk bezig met de programmering van de uitzendingen tijdens de leukste week van het jaar.

Opening
De opening van de sport- en spelweek is op zondag 14 mei om 15.00 uur op de Brink in Annen.
Tijdens de opening worden alle ploegen op een ludieke manier voorgesteld en zal de Anneroel van
het jaar 2022 bekend worden gemaakt.
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Aansluitend gaat het eerste onderdeel waar punten mee kunnen worden verdiend van start:
touwtrekken. Dit onderdeel wordt georganiseerd door TTV Boermarke.

Fantastische week
De Commissie Dorpsbelangen kijkt uit naar een leuke week vol activiteiten. “We hebben er het
volste vertrouwen in”, zegt Ype Tol, voorzitter Commissie Dorpsbelangen Annen. “Vorig jaar waren
we best huiverig of het dorp weer in beweging zou komen na twee volle coronajaren, maar dat
oversteeg alle verwachtingen. Ik zie dat alle buurten weer druk bezig zijn met de voorbereidingen,
dus ik verwacht dat we dit jaar weer een fantastische week tegemoet gaan!”

Verkiezing Fotograaf van Annen 2023

Ook dit jaar organiseert de Commissie Dorpsbelangen een fotograaf van het jaar 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. Ook dit jaar besteden we extra aandacht aan de jongeren en zoeken we weer een
kinderfotograaf in de basisschoolleeftijd.

Waar moet jij je aan houden?
● Je mag maximaal 2 foto’s insturen.
● Amateurs en kinderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen.
● De foto moet duidelijk gelinkt zijn aan Annen of een bewoner uit Annen (dus bv een foto in

het kniphorstbos is niet genoeg, wel als je daar een Annenaar fotografeert).
● De foto moet scherp zijn en tenminste 3 Mb groot.
● Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl.
● Bij het insturen graag je leeftijd vermelden.
● De foto’s worden eigendom van Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden

voor publicatie.
● Foto’s waarop portretrecht rust zijn uitgesloten van deelneming. Indien Commissie

Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op
de inzender (anders gezegd: 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 Commissie Dorpsbelangen.
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Na de sluitingsdatum worden de foto’s uitgebreid door een jury beoordeeld. Daarna willen we de
foto’s net als vorig jaar tentoonstellen, zodat volwassenen en kinderen een keus kunnen maken
voor de publieksprijzen. De winnaars worden in de tentoonstellingsruimte bekendgemaakt.
Dus lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Pak je camera of telefoon en ga aan de slag! We zijn
benieuwd naar de resultaten.

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, Instagram 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! Het kan ook zijn dat je iets ziet wat niet klopt, geef dit dan ook even door via
info@annen-info.nl.

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.
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