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Bijlage 1: Anne‟s Twitter timeline

1. Inleiding

Op 17 september was de allereerste uitzending van het programma THE VOICE OF HOLLAND.
Uit verschillende kijkcijferonderzoeken bleek dat het programma zeer succesvol was: onder
andere Nu.nl geeft bericht over 2.8 miljoen kijkers op vrijdagavond 3 december 2010.1 Het
programma zocht door middel van een talentenjacht naar de nieuwe zanger of zangeres van
Nederland. Het doel van het programma was om de winnaar een professionele zangcarrière te
laten starten.2 Hoewel het concept van een talentenjacht niet onbekend is in Nederland, bevat
THE VOICE OF HOLLAND een paar nieuwe elementen. Vernieuwend was onder andere de wijze
waarop auditie werd gedaan. De juryleden zaten namelijk met hun rug naar de potentiële
kandidaten toe. Volgens de programmamakers zou op deze manier de nadruk op de stem van
de auditant liggen.
Een ander nieuw elementen was het gebruik van social media tijdens de uitzending.
Tijdens een liveshow van THE VOICE OF HOLLAND werd er regelmatig teruggeschakeld naar
de redroom waarin Winston Gerstanowitz verslag deed van de Twitterberichten die de kijkers
verstuurden. Gerstanowitz is presentator van het primetime showbizzprogramma RTL
BOULEVARD, maar in het programma THE

VOICE OF

HOLLAND presenteerde hij zichzelf als

social media expert. Berichten waarvan Gerstanovich verslag deed, waren vaak direct gericht
aan één van de deelnemers. Er waren dan ook vaak beelden te zien van de deelnemers die na
hun optreden via een tablet hevig terug aan het twitteren waren. Niet alleen de kijkers van het
programma maakten dan gebruik van social media, maar ook de participanten van het
programma zelf.
Dit gegeven vormt het startpunt van mijn onderzoek: het social mediagebruik van de
kandidaten van het programma THE VOICE OF HOLLAND zelf. Hierdoor kunnen fans van een
bepaalde deelnemer ook na de uitzending hun favoriete deelnemer blijven volgen via Hyves,
Twitter of Facebook. Een kandidaat verkrijgt daardoor een extra podium, naast het
programma, waarmee hij zichzelf kan promoten. Ik wil onderzoeken op welke manier een
kandidaat dit kan inzetten om wellicht zijn positie in de wedstrijd te beïnvloeden.
In een wetenschappelijk perspectief probeert dit onderzoek onder andere aanvulling te
geven aan al bestaande theorieën over participatiecultuur. Er bestaan negatieve visies omtrent
participatiecultuur waarin bijvoorbeeld fans van een programma het werk van producers over
1
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nemen. Onder andere Mark Andrejevic ziet dit als uitbuiting van fanculturen waarbij
consumenten via verschillende fora veel informatie over zichzelf verspreiden.3 Producenten
gebruiken deze informatie, zodat zij een bepaalde markt kunnen bespelen met minder arbeid.4
Henry Jenkins ziet juist deze verschuiving van consument naar producent als positief.
Consumenten hebben op deze wijze meer inspraak en vrijheid. Het internet biedt een plek
waar gebruikers openlijk kunnen debatteren en in overeenstemming kunnen komen. 5 Zij
bepalen op deze wijze steeds meer hoe het product eruit komt te zien. Veel van deze visies
over participatie zijn vooral gericht op de kant van het publiek. Eggo Müller stelt dat deze
twee visies geen overeenstemming kunnen bereiken omdat er langs elkaar heen gedebatteerd
wordt. Beide gebruiken verschillende voorbeelden, waardoor er andere uitkomsten ontstaan.
Hij pleit dan ook voor een aanpak waarin er naar participatie gekeken wordt door naar het
kader te kijken waarin het programma participatie formatteert.6
Met dit onderzoek naar de deelnemers van het programma tracht ik een bijdrage te
leveren aan nieuwe inzichten over participatiecultuur. De deelnemers van het programma
zitten tussen de producenten en de consumenten in. Zij zijn onderdeel van het economisch
project THE VOICE

OF

HOLLAND, waarbij zij als amateurs beginnen en als professionele

zangers moeten eindigen. Social media kunnen ingezet worden door de deelnemers om de
stap naar professionele zanger te zetten door zichzelf bijvoorbeeld als professioneel te
representeren. Daarom probeert dit onderzoek in een maatschappelijk perspectief te
achterhalen in hoeverre social media gebruik de representatie van de eigen persoon kan
controleren en stimuleren.
Het onderzoek gebruikt als casus de deelneemster Anne Hoogendoorn. Anne krijgt
met de komst van social media nieuwe middelen tot haar beschikking om zichzelf te
promoten. Ten tijde van de allereerste IDOLS in Nederland waren sommige van deze social
media portals al wel aanwezig in het medialandschap, maar werd daar nog niet optimaal
gebruik van gemaakt. Social media in een talentenjacht kunnen dan een verandering teweeg
brengen in de manier waarop de „wedstrijd‟ zich voltrekt. De deelname van Anne aan het
programma is opmerkelijk, omdat zij onder andere acties organiseerde via Hyves om meer
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stemmen te krijgen. Ze beloofde bijvoorbeeld om een huiskamerconcert te geven voor
diegene die kon bewijzen het meest op haar gestemd te hebben.7
De hoofdvraag bij deze casus is tweedelig. Ten eerste beschrijft dit onderzoek op
welke manier participant Anne Hoogendoorn van het programma THE VOICE

OF

HOLLAND

social media gebruikt. Ten tweede hoe Anne Hoogendoorn haar positie in de wedstrijd
probeert te beïnvloeden via social media. Als onderzoeksmateriaal gebruik ik verschillende
social media portals van deelneemster Anne. Ter onderbouwing van bepaalde argumenten
maak ik ook gebruik van de officiële website van THE VOICE

OF

HOLLAND. Daarnaast

gebruikt ik krantenberichten om het onderzoeksmateriaal in de context van het programma in
te bedden.
Het theoretisch raamwerk en methode omvat onder andere auteurs als Alice Marwick,
Danah Boyd en Charles Leadbeater. Gezien de aard van het programma THE

VOICE OF

HOLLAND, namelijk een talentenjacht waarbij de winnaar een platencontract wint, wil Anne
graag een professionele zangeres worden. Door mee te doen aan het programma probeert
Anne haar status als zangeres naar een professioneel niveau te tillen. Hierdoor kan zij
vergeleken worden met mensen die Charles Leadbeater noemt Pro-Ams, toegewijde
amateurs/semi-professionals die door eigen inzet in hun vrije tijd op een professionele manier
succesvol kunnen worden.8 Doordat er sprake is van een nieuw technologisch netwerk, waar
social media ook onderdeel van is, ziet Leadbeater Pro-Ams nieuwe organisatiemodellen
gecreëerd worden. Hij omschrijft dit met de term de Pro-Am revolution.
Wanneer Anne haar social media inzet om haar positie in de wedstrijd THE VOICE OF
HOLLAND te kunnen beïnvloeden, is dit door middel van het concept micro-celebrity het beste
te beschrijven. Het concept micro-celebrity dat wordt beschreven door Marwick en Boyd,
houdt een communicatieve techniek in waarbij gebruikers hun populariteit proberen te
bevorderen door middel van social media.9 Het impliceert dat ieder individu zijn publiek
strategisch kan beïnvloeden door middel van steeds doorgaande communicatie en interactie
met andere gebruikers. In dit onderzoek ga ik achterhalen op welke manier Anne haar lezers
tracht te beïnvloeden met het omgaan van haar social media als micro-celebrity.
In dit onderzoek omschrijf ik eerst duidelijk de casus die ik wil gaan onderzoeken. In
dit onderdeel wordt het programma THE VOICE OF HOLLAND en het social media gebruik van
7
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Anne besproken. Hierna ga ik over op de onderzoeksmethode, waarin ik omschrijf hoe het
concept micro-celebrity toe te passen is. Daarna ga ik over op de analyse van drie gekozen
blogteksten geschreven door Anne en een analyse van het Twittergebruik van Anne. In de
conclusie kom ik terug op zowel het concept micro-celebrity als op het grotere debat rondom
participatiecultuur en hoe het social media gebruik van Anne daaraan bijdraagt.

4

2. Casusomschrijving

2.1 Het programma THE VOICE OF HOLLAND

Het programma THE

VOICE OF

HOLLAND begon zoals veel talentenjachten met een

auditieronde. De bedenker van het programma was John de Mol met zijn productiebedrijf
Talpa. Het programma werd iedere vrijdagavond tijdens primetime uitgezonden op RTL 4. De
eerste paar afleveringen omvatten de auditierondes. Hierna kwamen de zangers en
zangeressen in spé die de auditieronde haalden, terecht in verschillende groepen. Hierin
werden ze begeleid door verschillende coaches. De coaches moesten kiezen wie ze mee
wilden nemen naar de liveshows. Door middel van een sing-off maakten de coaches deze
keuze. In de liveshows hadden zowel de coaches als het publiek invloed op de stemming. Het
publiek kon per groep mensen veilig stellen. De twee personen met de minste stemmen van
het publiek thuis, moesten nog een keer zingen, waarna de coach moest kiezen wie er mocht
blijven en wie er naar huis moest.
Er waren een paar elementen in het programma die anders waren dan bij de meeste
talentenjachten op televisie. Vernieuwend was bijvoorbeeld de manier waarop de audities zich
voltrokken. In een uitzending vertelde een voice-over meerdere malen nadrukkelijk hoe alle
auditanten door een voorselectie waren gegaan. Op deze wijze kreeg volgens het programma
alleen het echte zangtalent van Nederland een kans op een auditie. Alle mensen die auditie
deden beschikten dan ook volgens het programma over zangtalent. In andere talentenjachten,
zoals bijvoorbeeld IDOLS, kon iedereen in een bepaalde leeftijdscategorie auditie doen,
waarbij er ook veel niet-zangtalent in het programma voorkwam. Het was bij
HOLLAND

THE VOICE OF

echter de bedoeling dat de winnaar van het programma de nieuwe ster van

Nederland zou worden. Iemand die zou passen in het rijtje Marco Borsato, Anouk en Alain
Clark.10
Een ander nieuw element aan auditie doen was de manier waarop de auditie verliep.
De auditanten deden auditie voor een publiek en vier teams van coaches die met hun rug naar
het podium zaten. De coaches konden op een knop duwen waarmee ze aangaven de kandidaat
te willen coachen, waarbij de stoel naar de auditant toe draaide. Het kwam wel eens voor dat
er meerde coaches op de knop drukten, zoals bij winnaar Ben Saunders. Bij hem drukten alle
coachen op de knop. Saunders kon daarna zijn eigen coach uitkiezen. De deelnemers van het
10
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programma verkregen hiermee dan ook enige vrijheid. De coach zou met de winnaar ook een
album gaan maken. De coach had er zelf dus ook baat bij als één van hun kandidaten zou
winnen. Opvallend was ook dat er tijdens de live-uitzendingen hier vaak op teruggekomen
werd. Eén van de coaches, Jeroen van Velzen, beloofde aan één van zijn deelnemers op het
moment dat hij haar wegstuurde uit het programma dat hij wel een album met haar wilde
maken. De coaches zelf waren op deze wijze tijdens het programma ook bezig met hun eigen
carrière - zowel als een muziekproducent als een artiest. Ze probeerden hun deelnemers aan
een carrière te helpen, maar traden zelf ook veel op tijdens de liveshows, zodat hun eigen
zangcarrière ook een boost kreeg.
De audities, die zich in de vorm van een blinde auditie voltrokken, droegen bij aan de
manier waarop het programma zich presenteerde als een „serieuze‟ talentenjacht met „serieus‟
talent. Wederom benadrukte het programma hierdoor dat het niet om het uiterlijk ging, maar
puur en alleen om de stem van de auditant. Deze boodschap wordt niet alleen uitgedragen op
de website en uitzendingen van THE VOICE OF HOLLAND zelf, maar ook in andere media zoals
in de uitzending van

DE WERELD DRAAIT DOOR

op 17 september 2010. Coach Angela

Groothuizen die te gast was in het programma stelt:
“Ik ben heel erg opgewonden hierover. Ik vind het echt iets anders dan de andere shows.
Omdat de pre-selectie al zo streng was dat je echt te maken hebt met collega‟s of mensen die
je collega‟s gaan worden. En ze konden allemaal zo goed zingen."11

Angela Groothuizen benadrukt dat de deelnemers van THE VOICE OF HOLLAND zo goed zijn
dat ze als collega‟s of mensen die collega‟s gaan worden te zien zijn. Het proces waarbij de
kandidaten de collega‟s gaan worden is te omschrijven als een proces van celebrification.12
De deelnemers van THE

VOICE OF

HOLLAND ondergaan een transformatie van gewone

alledaagse mensen naar beroemdheden.13 Maar ook van amateur zangers naar professionele
zangers. Deze groei moet ook in de mediaperformance waarneembaar zijn.14 Met andere
woorden, de kandidaat zal zich ook als professioneel moeten representeren. THE

VOICE OF

HOLLAND valt hiermee in de categorie reality television make-over show. Dit betekent dat de

11

“De Wereld Draait Door 17-09-2010” uitzending gemist [2010] 09-05-2011
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groei van de kandidaten centraal staat in het programma.15 Hoewel de manier van auditie doen
vernieuwend was bij THE VOICE OF HOLLAND is het doel -de transformatie van de kandidaten
tot popsterren- hetzelfde als bijvoorbeeld IDOLS.
Een ander vernieuwd aspect aan deze talentenshow, THE VOICE OF HOLLAND, was het
gebruik van social media. Het social media element had echter niet vanaf de auditierondes een
duidelijke rol in het programma. In de auditierondes waren de auditanten al wel met een tablet
in hun handen te zien, waarbij ze aan het thuisfront via social media konden laten weten over
het verloop van de auditie. Social media werd echter nog niet specifiek benoemd in de
uitzending. Pas in de liveshows verkreeg social media een duidelijke rol. Onder andere door
Winston Gerstanovich als social media expert te presenteren die live verslag deed van de
verschillende tweets in de redroom. De deelnemers konden op deze tweets reageren via de
tablets die in de redroom lagen. Maar ook via de camera bedankten de deelnemers hun „fans‟
voor het stemmen.
Er was meerdere malen sprake van een „twitterpiek‟ tijdens een uitzending van
VOICE OF HOLLAND.

THE

Onder andere Nu.nl gaf bericht over een record aantal tweets tijdens één

van de liveshows:
“Tijdens de eerste liveshow van The Voice of Holland zijn bijna 120.000 Twitter-berichten
verstuurd. Uit op Twittermania gepubliceerde cijfers van Statalyze blijkt dat het tvprogramma lange tijd op nummer 1 stond. Het tempo van de tweets liep op tot 57.000 per uur.
Er werd door ruim 32.000 mensen getwitterd.”16

Het gebruik van social media, met name in de vorm van Twitter, wordt tijdens de uitzending
gestimuleerd door de programmamakers van

THE VOICE OF

HOLLAND. Zowel naar de kijkers

als naar de kandidaten van het programma zelf toe. De kandidaten krijgen de tablets
toegereikt waardoor ze tijdens de uitzending kunnen reageren op social media berichten.
Vooral Twitter kreeg veel promotie tijdens de uitzending, waardoor de kijkers gestimuleerd
raakten om te gaan twitteren over het programma. Social media lijkt hiermee een belangrijk
element in het concept van THE VOICE OF HOLLAND te zijn. Bedenker van het programma John
de Mol stelt dan ook:

15

Ibidem.
“The Voice of Holland Blijkt Twitterhit” Nu [2010] 13-06-2011 http://www.nu.nl/internet/2378306/the-voiceof-holland-blijkt-twitter-hit-.html.
16
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“Door het koppelen van TV aan online en mobiel is er een verrassende samenwerking
ontstaan waardoor de ultieme interactie mogelijk wordt. Dit gaat een nieuw elan geven aan
het medium televisie”17

John de Mol bereikt dit door vooral door de kandidaten, zoals Anne Hoogendoorn, hierin te
betrekken. De kijkers twitteren in het algemeen over THE VOICE OF HOLLAND, maar gebruiken
het vooral om naar een van de deelnemers toe te twitteren. Hiermee is volgens John de Mol
directe interactie mogelijk tussen fan en idool, waardoor televisie een nieuw elan krijgt. Espen
Ytreberg omschrijft hoe een productieteam deelnemers van een programma voorbereiden
voor een uitzending. Dit doen ze zodat de deelnemers voldoen aan de prestatie-eisen van het
programma.18 In dit opzicht moeten de deelnemers van THE

VOICE OF

HOLLAND aan de

prestatie-eisen voldoen die het programma(format) van hun verlangt. In dit geval gebruik
maken van social media tijdens de uitzending.
Het social mediagebruik van de kandidaten is echter niet gelimiteerd aan gebruik
tijdens de liveshows van THE VOICE OF HOLLAND. Ook na een liveshow kunnen de deelnemers
blijven twitteren met hun fans/volgers. Zo ook Anne Hoogendoorn die buiten haar optredens
in het programma een aantal acties via social media uitvoerde. Via Hyves beloofde Anne
huiskamerconcerten te geven in ruil voor de meeste stemmen van het publiek. Ze startte haar
eigen website waarop ze nu nog steeds geïnteresseerden op de hoogte houdt van haar
zangcarrière. Daarnaast gebruikt Anne Twitter en Facebook om haar laatste updates weer te
geven. Dit zijn vier manieren voor geïnteresseerden om Anne te kunnen volgen.
2.2 Anne’s social media gebruik

Anne gebruikt haar verschillende social media portals niet even veel. Ze gebruikt Twitter
bijvoorbeeld meer dan Hyves en Facebook. Ze heeft haar Twitter, Facebook en Hyves
gekoppeld aan elkaar. Hierdoor hoeft Anne alleen een tweet te schrijven, waarna deze tweet
ook op haar Facebook en Hyves verschijnt. Op haar eigen officiële website schrijft Anne
vooral blogs, of laat deze blogs schrijven door iemand anders. Deze blogs zijn ook weer te
lezen op Anne‟s Hyves. Net zoals de foto‟s die zij post op haar officiële website te zien zijn.

17

“Sociale media belangrijk onderdeel van voice of holland” Nu [2010] 13-06-2011
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18
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Hoewel Anne op vier verschillende social media podia is te volgen, is de informatie op
deze podia vaak hetzelfde. Als de informatie op de verschillende social media podia hetzelfde
is, dan is het niet relevant om ieder podium apart te onderzoeken. Vandaar dat er twee
elementen van Anne‟s social media gebruik centraal staan in dit onderzoek. Ik heb gekozen
voor Anne‟s blogs die zij zelf geschreven heeft en Anne‟s Twitter timeline ten tijden van de
lieshows. Dit om te zien hoe Anne zich in langere teksten representeert, zoals de blogs, en hoe
zij een vorm van interactieve social media gebruikt. Omdat Anne Twitter het meeste gebruikt,
heb ik gekozen voor Twitter.
Volgens Marwick en Boyd heeft iedere participant in een communicatieve actie een
denkbeeldig publiek.19 Hoewel potentieel iedereen Anne‟s blog- of twitterberichten kan lezen,
heeft iedere schrijver een bepaald idee van een bepaald publiek wanneer ze schrijven. Het
bewustzijn van dit publiek is onder andere terug te vinden in de manier waarop de schrijver
taal inzet.20 Anne‟s blogs en twitterberichten zijn daarom door mij geanalyseerd, waarbij ik let
op hoe zij zichzelf presenteert door te onderzoeken welk publiek zij indenkt tijdens het
schrijven. Twitter en blogging zijn twee verschillende media. Zij zijn daarom ook allebei
verschillend onderzocht. Hieronder bespreek ik eerst de methode waarna ik een analyse
presenteer.

19
20

Marwick & Boyd: 115.
Marwick & Boyd: 116.
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3. Methode

Hierboven stel ik al dat iedere schrijver een denkbeeldig publiek voor ogen heeft wanneer hij
of zij schrijft. Een schrijver construeert dit publiek zodat hij zichzelf op een gepaste manier
kan presenteren.21 Het beeld dat een schrijver van het potentiële publiek heeft hoeft echter niet
te kloppen met het publiek dat het daadwerkelijk leest. Maar het denkbeeldige publiek heeft
wel invloed op de manier waarop de schrijver, in dit geval Anne Hoogendoorn, schrijft.22 Zij
zal bepaalde keuzes in taalgebruik maken en onderwerpen kiezen waarmee zij denkt haar
denkbeeldige publiek aan te spreken.23
Marwick en Boyd hebben onderzocht wat het denkbeeldige publiek van Twitter
gebruikers zijn: dit verschilt namelijk per Twittergebruiker. Sommige mensen twitteren alleen
naar vrienden en familie. Andere mensen hebben juist veel volgers en zien hun publiek als
fans.24 Hierbij is het concept micro-celebrity, dat omschreven is in de inleiding, van
toepassing. Door strategisch bepaalde berichten of tweets te plaatsen kunnen gebruikers van
Twitter en andere social media hun populariteit beïnvloeden. Mensen gebruiken social media
vaak om een meta-narratief of meta-beeld van de zelf te construeren. Dit wordt ook wel de
ideologie van publiekelijkheid genoemd.25 Wanneer iemand zichzelf op de juiste manier
construeert dan verkrijgt deze persoon als beloning aandacht of soms zelfs een baan of een
date.26
Social media worden op deze manier vaak gebruikt om een aanwezigheid op het web
te creëren. Veel gebruikers gebruiken social media dan ook bewust als platform om aandacht
te verkrijgen en te behouden. Onder andere door over verschillende onderwerpen te schrijven
en op deze manier een breder publiek aan te spreken. Twittergebruikers balanceren
bijvoorbeeld hun tweets tussen verschillende soorten publiek door bepaalde informatie juist
niet weer te geven en andere informatie juist wel weer te geven.27
Het strategisch schrijven van bepaalde berichten is een vorm van self-branding waarbij
een schrijver zich optimaal presenteert.28 Social media kunnen in deze optiek zelfs gezien
worden als een instrument voor zelfbewuste commodificatie.29 Bij micro-celebrity is er dan
21
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geen sprake van het weergeven van een authentiek zelfbeeld, maar het verkrijgen van zoveel
mogelijk volgers en/of fans. In het geval van Anne zal zij haar social media in kunnen zetten
om zoveel mogelijk kijkers van het programma THE VOICE OF HOLLAND te bereiken. Dit om
vervolgens meer stemmen te verkrijgen en de stap te kunnen maken naar een professionele
zangeres.
In tegenstelling tot Marwick en Boyd wil ik niet onderzoeken hoe Anne haar social
media strategisch inzet en welke intenties zij daarbij heeft. Eerder wil ik onderzoeken hoe zij
haar social media gebruikt en hoe zij volgers aan haar probeert te binden door zichzelf op een
bepaalde manier te representeren. Bij haar blogs doe ik dit door te kijken naar de pragmatiek.
Onder andere onderzoek ik wat voor taal, stijl en interpunctie Anne gebruikt in haar blogs, en
over welke onderwerpen Anne schrijft. Hierna interpreteer ik mijn bevindingen aan de hand
van de concepten micro-celebrity, Pro-Ams en zelfbewuste commodificatie.
Twitter is een ander soort social medium dan blogging. Het is het beste te omschrijven
als een microblogging website waarbij gebruikers korte berichtjes van 140 tekens kunnen
posten die updates geven over wat ze aan het doen zijn, wat ze bezighoudt of wat er nieuw(s)
is.30 Elk berichtje dat een gebruiker tweet komt in de persoonlijke timeline van de gebruiker te
staan. Twitter heeft ook een directe vriendschapsmodel.31 Iedere gebruiker kan ervoor kiezen
om een andere gebruiker te volgen. En er kan direct naar elkaar getweet worden door de optie
„@‟ gevolgd door de naam van de gebruiker waarnaar je tweet te voeren. Anne‟s timeline (al
haar twitterberichten op een chronologische tijdlijn) ten tijde van de liveshows ten tijde van
het programma THE VOICE OF HOLLAND kan inzicht verschaffen op welke wijze zij zichzelf
wilde profileren tijdens het programma. Wellicht om op deze wijze haar positie in de
wedstrijd te beïnvloeden.
Hieronder analyseer ik drie blogs van Anne. Deze blogs zijn uitgekozen op relevantie.
Dat betekent dat de blogs geschreven moeten zijn door Anne zelf en geschreven moeten zijn
ten tijde van het programma THE VOICE OF HOLLAND. Uit de analyse moet voortkomen hoe
Anne zichzelf presenteert in langere teksten. Vervolgens analyseer ik Anne‟s twittergebruik
om onder andere te achterhalen wat een vriendschapsmodel wellicht toevoegt aan social
media. De korte berichten worden verder hetzelfde geanalyseerd als de blogberichten.
Namelijk door te onderzoeken over welke onderwerpen Anne tweet en hoe zij daarbij taal
pragmatisch inzet. Hierbij is gebruik gemaakt van een categorisering op basis van
onderwerpen.
30
31

Ibidem
Marwick & Boyd: 117.
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4. Blog Analyse
4.1 Beschrijving van Anne’s blogs

De liveshows van THE VOICE HOLLAND vonden plaats tussen 12 november 2010 en 21 januari
2011. In deze periode schreef Anne een aantal blogs zelf. Eén van deze blogs, die hieronder te
lezen is, schreef zij op 29 november 2010. De blog heet „Tips van Waylon‟ Ze vertelt hierin
over haar repetitiedag met bekende zanger Waylon. (NB. Waylon is zelf ook doorgebroken
met een talentenjacht, namelijk HOLLANDS

GOT TALENT.)

Ze vertelt hoe een typische

repetitiedag eruit ziet. Hieronder is de complete blogpost te lezen:
“Een paar dagen geleden hadden we weer een repetitiedag. Die dagen zijn super gezellig!
We beginnen altijd met een make-upje, we nemen wat quotes op die voor de optredens worden
uitgezonden en nemen we de liedjes door die we in de daarop volgende liveshow gaan zingen.
Ik wist al dat er een “special guest” aanwezig zou zijn, maar wie? Geen idée!
In de zangstudio van Babette Labij, waar de repetitiedag was, werden we naar een
ruimte gebracht waar Jeroen, Han en Toon aanwezig waren. Maar dat was niet alles.. Ook
Waylon was er! Wat een te gekke verrassing! Vind hem een ontzettend goede zanger,
helemaal

mijn

stijl.

Enne,

natuurlijk

is

het

een

enorm

knappe

vent

Jeroen vroeg of ik mijn liedje wilde voordragen. Waylon bleek hele goede tips en
adviezen te hebben; onder andere dat ik moet visualiseren. Moeilijke hoge noten? Visualiseer
de noten in een weiland en pluk ze er met gemak uit. Leg de nootjes op een dienblad en zing
ze naar het publiek toe. Waylon adviseerde ook de rust in mezelf te blijven zoeken.
Relaaaaaax! Al met al een te gekke middag waar ik veel aan heb gehad!
Kom je de volgende keer weer, Waylon?”32
Anne schrijft in een informele jeugdige taal. Dit is onder andere af te zien aan haar
taalgebruik en haar gebruik van interpunctie. Ze schrijft veel korte zinnen met uitroeptekens
aan het einde. Zoals: „Waylon was er!‟ en „Wat een te gekke verrassing!‟. Daarnaast maakt ze
ook gebruik van emoticons. Bijvoorbeeld de knipoog bij de opmerking over Waylon waarin
ze zich positief uitlaat over het uiterlijk van de bekende zanger. Door het gebruik van deze
interpunctie met veel uitroeptekens, korte zinnen en emoticons lijkt Anne‟s schrijftaal veel op
spreektaal. Het lijkt hierdoor dat Anne haar verhaal vooral op jeugdige lezers/volgers richt.
32
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Anne heeft het in haar blog vooral over de dingen die ze heeft meegemaakt die betrekking
hebben op haar deelname aan het programma THE

VOICE OF

HOLLAND. Haar blog lijkt

hierdoor veel op soort dagboek dat ze bijhoudt voor leeftijdsgenoten die vriendinnen van haar
zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld door het woord make-upje te gebruiken. Het is geen
officieel Nederlands woord, maar een term dat voor jongere vrouwen of „meiden‟ aanduidt
dat Anne eerst mooi opgemaakt werd. Nog duidelijker komt het element van het schrijven
naar vriendinnen naar voren als Anne het over Waylon heeft. Ze maakt een positieve
opmerking over zijn uiterlijk waarbij ze ervan uitgaat dat haar lezers dit ook zo vinden.
Tot slot valt op hoe Anne het woord op het einde van haar blog expliciet tot zanger
Waylon richt. Ze vraagt aan hem of hij volgende keer weer langskomt. Ze laat hiermee aan
haar lezers blijken dat ze het zo gezellig met Waylon heeft gehad, dat hij nogmaals langs moet
komen. Daarnaast geeft ze hiermee impliciet aan dat zij en Waylon een band hebben gekregen
tijdens de repetities, gezien ze aan hem kan vragen of hij nog een keertje langskomt.
Op 7 december 2010 kwam er een blog op annehoogendoorn.com te staan genaamd:
„Blog van Anne‟. Ze vertelt hierin dat ze een ronde verder in de wedstrijd is. En benadrukt ze
welke bekende Nederlanders ze tegenwoordig allemaal spreekt:
”We zijn ondertussen alweer een ronde verder! Wat gaat het hard allemaal… Beseffen doe ik
het nog steeds niet. Ik ben zó druk, dat veel langs me heen gaat. Is maar goed ook, anders leef
ik alleen nog maar op zenuwen!
School staat inmiddels op een heel laag pitje, ik kom er bijna niet meer aan toe! M‟n
leven staat behoorlijk op z‟n kop nu, bestaat bijna alleen nog maar uit The Voice. Gelukkig is
alles leuk om mee te maken. Ik ontmoet bijvoorbeeld allemaal bekende mensen. Een paar
dagen geleden was Waylon bij de repetitie. Hij heeft me zulke geode tips en adviezen
gegeven! Tegenwoordig is het ook heel gewoon om gezellig te babbelen met Martijn Krabbe,
Wendy van Dijk en Winston Gerstanovich. Ook spreek ik John de Mol, de GROTE man achter
The Voice, regelmatig. Wat een aardige en toegewijde man! John is bij elke repetitie
aanwezig en heeft zelf ook vaak op- of aanmerkingen.
De band tussen Jeroen en Dany (vrouw Jeroen), Han, Toon en mij wordt ook steeds
hechter. Dat is best soms best lastig. Zij moeten tenslotte om de week iemand naar huis
sturen.

Ik

kan

alleen

maar

hopen

dat

ik

dat

voorlopig

niet

ben!

Last, but nog least: de eerste liveshow ben ik doorgekomen dankzij jullie steun!
Geweldig!!!!!! Een ronde winnen door de steun van het publiek is voor mij het grootste
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compliment dat je kunt krijgen. BEDANKT! De laatste show liep dit ietsje anders maar dit ga
ik helemaal goedmaken de volgende ronde. Ik ga knallen! xx Anne”33
Ook deze blog is het best als een soort dagboek gericht aan vrienden of vriendinnen van Anne
te omschrijven. Anne heeft het in deze blog over haar persoonlijke ervaringen rondom
VOICE OF HOLLAND

THE

en hoe zij zichzelf daarbij voelt. Ze benadrukt onder andere haar gevoel

door te vertellen over de hechte band die ze heeft gekregen met haar coach Jeroen, maar ook
door te schrijven over hoe gestresst ze is over veel dingen. Op het einde richt ze het woord
ook expliciet tot aan haar lezers door ze te bedanken voor alle stemmen en steun die ze van
hen heeft gekregen.
Opmerkelijk aan deze blog is ook het benoemen van alle bekende Nederlanders
waarmee Anne op dit moment omgaat. Met name laat ze aan haar lezers weten over haar
gesprekken met John de Mol. Ze benadrukt deze bekende Nederlander met hoofdletters: „de
GROTE man achter The Voice‟ alsof ze duidelijk wil maken dat hij zeer belangrijk is. En
daarmee dat het heel bijzonder is dat Anne met hem heeft mogen praten. Het lijkt daardoor
dat het voor Anne ook bijzonder is om al deze bekende Nederlanders te ontmoeten en
sommige zelfs dagelijks te spreken.
Op 10 december 2010 schreef Anne weer een blog. In de tussentijd zijn er meerdere
blogs op Anne‟s webpagina gepost, maar geschreven door een vriendin van Anne. De blog
heeft dan ook als titel „Anne aan „t woord‟. Ze vertelt in deze blog wederom over dingen die
achter de schermen van het programma gebeuren en over haar repetities. Hieronder is de
complete blogpost te lezen:
“Het is nog steeds een hectische, maar superleuke tijd. In juni gaf ik mij op voor The Voice en
ik

had

toen

geen

flauw

idee

wat

dat

allemaal

te

weeg

zou

brengen!

Na vorige week vrijdag kan ik zeggen dat ik hoogte- én dieptepunten heb meegemaakt. Ik heb
nu een sing-off meegemaakt en weet nu hoe het voelt als je wordt weggestuurd uit The Voice.
De sfeer daar is zo leuk, we gaan als kandidaten heel leuk met elkaar om en huilen samen als
we weer afscheid van iemand moeten nemen. Er is (nu nog) geen wedstrijdsfeer en we hebben
echt het gevoel dat we met elkaar iets heel moois aan het doen zijn! Ook de crew van The
Voice is erg aardig en behulpzaam! Of het nu assistenten zijn, of cameramannen of
regisseurs; iedereen kent je en wil je zo goed mogelijk helpen.
De afgelopen week is weer druk geweest met repeteren, het opnemen van zogenaamde
33
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„instarts‟ dus de filmpjes die je ziet voordat we moeten zingen, interviews en promotie
activiteiten. Eergisteren was ik bijvoorbeeld bij Talant, hier in Sneek, een arbeidscentrum
voor mensen met een beperking. Ik mocht daar de trekking doen van de verloting tijdens de
Kerstmarkt. Allemaal fans daar en na de trekking was er tijd gemaakt voor een heus
fotomoment met fans! Ze stonden in de rij. Dat is nog steeds iets waar ik aan moet wennen! Ik
ben natuurlijk nog gewoon Anne, die in een klein dorp in Friesland woont.
Afgelopen donderdag was ik bij het concert van Waylon in de Harmonie in
Leeuwarden. Waylon verraste mij door mij op het podium te roepen en daar zomaar een
nummer zingen! (zie filmpje hierboven) Het ging fantastisch en het publiek was razend
enthousiast! Nog bedankt, Waylon!
Inmiddels ben ik naar de kapper geweest en heb een superleuk kapsel gekregen! Jullie
zullen het zien vrijdag. Vandaag ga ik flink aan het sporten en dinsdag komt Omrôp Fryslan
hier filmen! Ja, ja, de rest van de week staan weer promotie-optredens op de agenda en vanaf
woensdagavond ben ik weer in Ede om me voor te bereiden op vrijdagavond. Twee lange
dagen styling, choreografie, overleg, geluid afstemmen en natuurlijk mijn nummer repeteren,
repeteren, repeteren! Ik ga jullie verrassen a.s. vrijdag! Blijf me volgen en steunen! Liefs,
Anne.” 34
Wederom schrijft Anne een blog waarin ze zich richt tot haar jeugdige lezers. Ze schrijft nog
steeds met veel uitroeptekens, in korte zinnen en expliciet gericht tot haar trouwe volgers. Ze
bedankt haar volgers bijvoorbeeld op het einde van haar bericht. Waarbij ze vraagt om steun
en belooft haar fans te verrassen tijdens de komende liveshow van THE VOICE OF HOLLAND.
Echter lijkt het in deze blog alsof Anne ook haar groei in het programma wil benadrukken. Ze
heeft het onder andere over haar gastoptreden met Waylon waarbij ze onverwacht een
nummer met hem mocht zingen. Het publiek van Waylon was daarbij vanuit het perspectief
van Anne positief over haar performance.
Een andere manier waarop Anne haar groei wil aanduiden is door te schrijven over
haar groeiende fanbase. Ze schrijft over haar fans die in rijen stonden voor een handtekening
en een foto met haar. Het lijkt alsof Anne hiermee wil aanduiden dat ze een beroemdheid is
geworden. Door te benadrukken dat het publiek van Waylon positief was over haar eigen
optreden lijkt ze zich te willen profileren als professionele zangeres. Het tegenstrijdige in deze
blog is echter de manier waarop Anne deze „sterrenstatus‟ vervolgens weer ontkracht. Ze is

34
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namelijk ook nog dat gewone meisje uit Friesland die dit soort „paparazzi taferelen‟ helemaal
niet gewend is.
Tot slot schrijft Anne op zeer positieve wijze over het programma THE

VOICE OF

HOLLAND. Ze is zowel gecharmeerd van de crew en medewerkers van het programma als van
haar medekandidaten. Daarbij benadrukt ze dat voor de kandidaten het meedoen aan het
programma niet als een wedstrijd wordt ervaren, maar als een project waarbij ze iets moois
maken. Ook hiermee lijkt Anne zich te willen profileren als een professionele zangeres. De
deelnemers zijn elkaar niet aan het aftroeven, maar ze zijn collega‟s van elkaar die samen
iedere week een show neerzetten. De blog heeft hierdoor weer iets weg van een dagboek. Op
informele wijze beschrijft Anne hoe zij zich voelt over het programma en hoe zij alles ervaart.
4.2 Interpretatie van Anne’s blogs

Anne zet in haar drie zelf geschreven blogs een bepaald zelfbeeld neer waarmee ze enerzijds
professioneel over wil komen en anderzijds haar amateurisme benadrukt. Bepaalde elementen
zijn het beste te beschrijven zoals een Pro-Am social media zou inzetten. Onder andere stelt
Anne in haar laatste blog dat er geen wedstrijdsfeer is binnen de groep kandidaten van THE
VOICE OF HOLLAND.

Pro-Ams creëren vaak een identiteit voor zichzelf waarbij zij samen met

elkaar een cultureel kapitaal kunnen bouwen. Dit cultureel kapitaal bestaat uit bepaalde
kennis, normen en waarden en het gezamenlijk kunnen van iets. 35 In het geval van THE VOICE
OF

HOLLAND, kunnen alle deelnemers zingen waardoor zij samen onderdeel zijn van dit

groepje Pro-Ams.
Anne beschrijft ook als een dagboek naar haar lezers toe wat ze allemaal meemaakt.
Daarbij legt ze de nadruk op hoe zij zichzelf daarbij voelt. Ze schrijft bijvoorbeeld over de rij
fans die voor Anne in de rij stonden en dat ze daar erg aan moest wennen. Ze voelt zich dan
nog niet helemaal op haar gemak bij zoveel aandacht. Een Pro-Am deelt ook zijn activiteiten
en de angsten, risico‟s en moeilijke momenten die daarbij horen.36 Anne schrijft ook over haar
band die ze met Waylon heeft gekregen. Waylon kan zelf ook als een voormalige Pro-Am
worden gezien, hij heeft zijn stap tot professionele zanger gezet na de finale van HOLLANDS
GOT TALENT.

Waylon helpt Anne nu met repetities en biedt haar kansen om op te treden voor

een groot publiek. Veel Pro-Ams leren dan ook anderen en geven informatie door op

35
36
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collega‟s.37 Tevens treden Pro-Ams vaak samen op om te laten zien dat ze elkaar als collega
erkennen.38
Door te schrijven in een dagboekvorm waarbij ze zich lijkt te richten op
leeftijdsgenoten of zelfs „vriendinnen‟ probeert Anne zich te richten op een bepaalde markt
van stemmers. Ze gebruikt haar blog als middel die normaal horen in private communicatie,
namelijk het face-to-face vertellen van je belevenissen aan je vrienden en kennissen. Door het
schrijven van blogs kan er een breder publiek benaderd worden, waarbij self-branding een
grote rol gaat spelen. Anne maakt een brand van zichzelf door zichzelf te associëren met veel
bekende Nederlanders en de goede naam van het programma THE VOICE OF HOLLAND. Maar
ook door een bepaalde persoonlijkheid neer te zetten waardoor ze leuk gevonden wil worden.
Anne representeert zich in de blogs juist niet als professionele zangeres, maar
benadert haar markt van stemmers door ze op een persoonlijk niveau aan te spreken. Ze zet
zichzelf daarbij op gelijke hoogte als haar lezers. Bijvoorbeeld bij de opmerking over Waylon
waarbij Anne zich positief uitlaat over zijn uiterlijk en daarbij een knipoog plaatst. Of door
veel over andere bekende Nederlanders die ze ontmoet te schrijven en daarbij te benadrukken
hoe bijzonder het is dat ze die nu spreekt. Anne schrijft zelfs expliciet nog de gewone Friese
meid te zijn gebleven die ze voor het programma ook was.
Anne benadrukt in deze voorbeelden haar amateurisme om op die wijze stemmers aan
haar te binden. Daarbij gebruikt ze haar contacten met bekende Nederlanders, in het bijzonder
Waylon, om haar lezers onder de indruk te maken. Ik zie dit als een vorm van zelf
commodificatie waarbij Anne haar contacten en haar lezers uitbuit om een bepaalde fanbase
te ontwikkelen. En met als einddoel de wedstrijd, waarbij de nadruk ligt op professioneel
zangtalent, te winnen. De volgende stap is onderzoeken hoe Anne zich profileert in social
media met een vriendschapsmodel. Wanneer interactie mogelijk is met de volgers zijn er meer
mogelijkheden wat betreft participatiecultuur. Maar in een nauwer perspectief zijn er mogelijk
ook meer mogelijkheden tot profilering als micro-celebrity.

37
38
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5. Twitter Analyse
5.1 Beschrijving Twittergebruik ‘Annesinger’
Anne‟s twitterberichten zijn onder andere vanwege het interactieve karakter geanalyseerd. Via
Twitter kan Anne in direct contact staan met haar volgers/fans. In bijlage 1 zijn alle tweets ten
tijde van de liveshows van THE

VOICE OF

HOLLAND te vinden. De tweets zijn grof

onderverdeeld in 4 categorieën. Namelijk tweets waarin Anne naar iemand toe tweet. Dit is te
herkennen aan de „@‟ in de tweet. Tweets die gerelateerd zijn aan het programma THE VOICE
OF

HOLLAND. Tweets waarin Anne bericht over haar acties, zoals de huiskamerconcerten en

overige tweets. Alle categorieën hebben een eigen kleur in de bijlage gekregen. In de grafiek
hieronder zijn diezelfde kleuren aangehouden. Deze grove categorisering is om kwantitatief
aan te duiden waarover Anne het meeste tweet en hoe zij Twitter inzet.
In alle maanden gebruikt Anne Twitter het meest om naar andere gebruikers van
Twitter toe te tweeten. Hieronder is een grafiek waar te nemen waarin dit duidelijk wordt.
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Overige tweets
Totaal aantal tweets

November

December

Januari
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Zoals af te lezen is tweet Anne in November het meeste van de 3 geanalyseerde maanden.
Daarbij heeft de categorie Tweets met „@‟ veruit het grootste aandeel. In December neemt
Anne‟s Twittergebruik sterk af. Nog steeds heeft de categorie Tweets met „@‟ het grootste
aandeel. In januari neemt het Twittergebruik van Anne weer toe. Tijdens deze drie maanden
blijven de andere categorieën redelijk gelijk. Anne gebruikt Twitter het minste om acties te
lanceren, maar gebruikt het wel iedere maand.
Hieronder is nog een grafiek waar te nemen. Hierin staan de data vermeld waarop
Anne in iedere maand het meest tweet. In november was dit veruit het meeste met 277 tweets
op één dag. Anne tweet vooral berichtjes gericht naar andere Twitteraars. Opvallend is dat
geen van deze Twitterpieken plaatsvond op een dag waar er een liveshow van
HOLLAND

THE VOICE OF

werd uitgezonden. 22 November viel drie dagen na de eerste liveshow van Anne op
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19 November. Vijf december viel twee dagen na een liveshow waar Anne niet hoefde op te
treden. En 20 januari was de dag voor de grote finale waar Anne al niet meer deelnam aan het
programma. Immers viel zij de liveshow voor de finale af in de wedstrijd en moest zij de
finale vanaf de tribune bekijken.
Opvallend aan de twee grafieken is dat Anne het vriendschapsmodel van Twitter het
meeste gebruikt. De categorie „overig‟ heeft ongeveer een even groot aandeel als de categorie
tweets gerelateerd aan THE VOICE OF HOLLAND en staan samen op de tweede plaats . Om te
bekijken hoe Anne een aanwezigheid op het web creëert, analyseer ik de inhoud van de tweets
zelf. Hoe zet Anne micro-celebrity en self branding in door af te wegen wat ze wel en wat ze
niet tweet.
Anne‟s tweets gerelateerd aan THE

VOICE OF

HOLLAND zijn in verschillende

categorieën op te delen. De tweets zijn vaak te herkennen aan de #tvoh die Anne erin zet. Op
deze wijze komt iedere gebruiker, dus niet alleen de volgers van Anne, die zoeken naar tweets
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over THE VOICE OF HOLLAND deze tweets te lezen. Met deze tweets kan Anne haar bereik dus
vergroten. De onderwerpen waar Anne het meest over tweet binnen de categorie „gerelateerd
aan THE VOICE OF HOLLAND‟ zijn:

1. Aankondiging van het programma en haar optredens.
2. Aankondiging van bepaalde stylingkeuzes voor haar optredens.
3. Uiting van haar menig over alles rondom het programma.
4. Berichtgeving over promotieacties naar aanleiding van het programma.
5. Berichtgeving over haar eigen bezigheden met betrekking tot het programma.
6. Berichtgeving over gevoelens over eigen deelname aan het programma.
7. Zelfpromotie.
8. Bedankjes.

Aankondiging van het programma en haar optredens komt op verschillende manieren terug.
Bijvoorbeeld door aan te kondigen dat THE VOICE OF HOLLAND: REAL LIFE uitgezonden wordt:
“Real life, real life, real life, real life, real life, real life, real life, real life! Uhm.. Kijken dus!
;) #tvoh.” Of juist door een optreden aan te kondigen: “Het is bijna zover.. Zenuwen beginnen
toe te slaan.. :p IK GA ROCKEN!!” Ze laat weten aan haar volgers en fans van
HOLLAND

THE VOICE OF

dat er weer een optreden/uitzending aankomt. Daarin laat ze ook weten wat haar

eigen gevoelens hierbij zijn.

Dit doet ze expliciet door in de tweet te zetten zelf ook

zenuwachtig te zijn. Maar ook impliciet door de tekst „real life‟ vaak te herhalen. Impliciet
laat ze weten erg opgewonden te zijn over de nieuwe uitzending van THE VOICE OF HOLLAND:
REAL LIFE en

haar aandeel daarin.

In tweets over de aankondiging van bepaalde stylingkeuzes voor Anne‟s optredens
vertelt Anne vooral wat ze aan gaat doen. Ze maakt bijvoorbeeld foto‟s van haar schoenen en
vraagt aan haar volgers wat ze er van vinden. Ze benoemt hier vaak het merk van de kleding
of schoenen die ze wil gaan dragen. Op deze wijze kan Anne directe feedback krijgen van
haar volgers en haar stilistische keuzes zelfs aanpassen op de smaak van haar volgers. Ze
geeft haar volgers de ruimte om kritiek te geven op haar kledingkeuzes voor een optreden.
Anne uit zelf ook op verschillende manieren haar mening over het programma. Opvallend is
dat ze vaak positief getint zijn. Zo tweet ze onder andere over haar workshop met zanger
Waylon waarover ook één van haar geanalyseerde blogs gaat: “Geweldige "workshop" van
Waylon gehad! De bom!! http://yfrog.com/b7j3wyj” Maar ook over het personeel van THE
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VOICE OF HOLLAND:

“Wow, die medewerkers van The Voice zijn zoooo lief! :) #tvoh.” Ze laat

hiermee weten aan haar volgers dat ze een erg fijne tijd heeft bij het programma.
Anne bericht meerdere malen over promotieacties die georganiseerd zijn door THE
VOICE OF HOLLAND

dan wel indirect voortkomen uit het programma. Onder andere tweet ze

veel over haar optredens in de Heineken Music Hall die georganiseerd zijn door de makers
van het programma. Maar ook over haar optredens bij Serious Request in Eindhoven of haar
interviews in de Leeuwarder Courant. Berichtgeving over haar eigen deelname in het
programma en haar gevoelens daarover zijn vaak positief getint. Ze schrijft bijvoorbeeld over
een gesprek dat ze met haar coaches heeft gehad: “Wow, besef me net dat ik écht een goed
gesprek met Jeroen, Han en Toon heb gehad :) Heel blij mee! #tvoh” Maar ook hoe ze zich
voelt

als

ze

door

is

naar

een

volgende

ronde:

“Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

De

ene

tweet is daarmee serieuzer van aard dan de andere tweet. Ze laat aan haar volgers weten dat ze
een goed zakelijk gesprek heeft gehad, maar ook laat ze haar ontlading weten als ze verder
komt in de wedstrijd.
Tot slot tweet Anne over haar singles die ze via

THE VOICE OF HOLLAND

heeft

uitgebracht en waar deze te downloaden zijn. Anne benadert hiermee haar volgers met de
vraag of ze haar single willen kopen. Anne gebruikt Twitter dan ook vaak om haar fans te
bedanken voor alle steun en stemmen die ze van hun gekregen heeft. Buiten persoonlijke
berichtjes naar haar volgers/fanbase toe, tweet Anne voor iedereen algemene zaken rondom
het programma en haar deelname daarin. Ze tweet echter ook nog veel andere dingen. Die zijn
in de grove categorisering als „overig‟ bestempeld. Maar ook deze categorie is weer onder te
verdelen in veel verschillende onderwerpen.
De tweets van Anne in de categorie „overig‟ zijn in de volgende onderwerpen onder te
verdelen:

1. Berichtgeving over alledaagse bezigheden.
2. Aankondiging beantwoording van berichtjes via social media.
3. Mening geven over verschillende publieke onderwerpen.
4. Aankondiging van sociale activiteiten.
5. Algemene groet.
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Anne´s berichtgeving over alledaagse bezigheden is een brede categorie. Ze tweet onder
andere over dingen zoals school, dat ze gaat relaxen of dat ze haar tanden gaat poetsen. Ze
heeft vaak een afsluitende tweet op een dag waarin ze aankondigt dat ze gaat slapen: “Goed,
het is weer mooi geweest :) Ga nu echt slapen! Slaap lekker lieve followers!! Tot morgen! X”
Verder laat Anne meerdere malen aan haar volgers weten dat ze probeert iedereen te
beantwoorden. Niet alleen via Twitter, maar ook via Hyves probeert Anne al haar berichten te
beantwoorden: “Alle Hyves krabbels aan het beantwoorden; leuk! :D Ondertussen staat Peter
R. aan. Spanning alom!” Anne laat hiermee duidelijk aan haar volgers weten wanneer ze goed
bereikbaar is en wanneer niet. Ze laat expliciet weten dat ze gaat slapen en neemt voor die dag
afscheid van haar volgers. Ook houdt ze haar volgers op de hoogte van wanneer ze juist gaat
antwoorden op allerlei berichtjes op haar social media pagina‟s.
In de tweet hierboven geeft Anne ook aan naar Peter R. de Vries te kijken. Ze tweet
ook over andere televisieprogramma‟s, films of actuele zaken haar mening. Een voorbeeld is
het programma POPSTARS, ze tweet meerdere malen dat ze er naar gaat kijken en geniet van
het programma. (NB: POPSTARS was ten tijde van de uitzendingen van THE

VOICE OF

HOLLAND de grote concurrent). Voor Anne is het dus belangrijk dat haar volgers weten wat ze
bijvoorbeeld POPSTARS leuk vindt en graag naar kijkt. Anne wil dan niet alleen met THE VOICE
OF HOLLAND

geassocieerd worden, maar ook met allerlei andere programma‟s. Deze

associatie is dan onderdeel van de persoonlijkheid of het meta-narratief dat Anne voor
haarzelf op het web wil creëren.
Anne‟s aankondiging van sociale activiteiten houdt in dat Anne tweet over een bezoek
aan haar vriendinnen of juist haar zus. Haar algemene groeten bestaan uit onder andere een
tweet met goedemorgen aan al haar volgers:”Goodmorning guys! Helemaal happy wakker
worden is het mooiste wat er is! Wow, love my life!” Maar ook met kerst en nieuw jaar tweet
Anne een groet naar al haar lezers: “Ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen!!!!!!
:happysanta:” en “HAPPY FUCKING NEWYEAR GUYS!!!!!!!!!!!!!!!” Anne wil graag aan
haar volgers laten weten wanneer ze iets gaat doen met haar vrienden. Het is dus belangrijk
voor haar dat dit algemeen bekend is. Daarnaast wil ze ook laten weten aan haar volgers
wanneer ze wakker wordt en hoe ze zich daarbij voelt. Aan haar tweets met de feestdagen valt
op dat Anne veel uitroeptekens gebruikt bij het wensen van prettige feestdagen. En daarnaast
gebruikt ze ook de CAPS LOCK toets. Ook haar gebruik van bepaalde woorden is typerend
zoals het woord „fucking‟ dat een veel gebruikt woord is in het populaire discours.
Tot slot is er de minst grote categorie „acties via Twitter‟. Anne lanceert een aantal keer een
Twitteractie waarbij ze onder haar volgers een huiskamerconcert verloot. Eén van deze acties
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is op 6 januari 2011. Een aantal tweets volgen elkaar op, waardoor Anne de acties duidelijk
maakt:
“En....blijf mij volgen want morgen heb ik een superverrassing voor jullie! Zijn jullie er klaar
voor???????? Om 18.00 uur komt er actienieuws!!!!!!!!!! Wieeuuuuu O o wat zijn jullie
nieuwsgierig!!!! Guys & girls : ik heb een leuke ACTIE: de 10 fans die morgen de meeste
smsjes met anne naar 3131 sturen krijgen een meet&greet bij mij thuis De smsjes moeten
aantoonbaar zijn dmv je factuur of je sentbox van je telefoon! De meet&greet gaat zeker door
in februari; heb er zin in :) zulke gave reacties: ik vind het supercool om zulke acties te doen!
Ik vertrouw natuurlijk ook op jullie eerlijkheid.”

Anne biedt haar volgers een meet & greet met haarzelf aan om daarvoor stemmen terug te
krijgen. Opvallend is dat de dag erna, op 7 januari, een liveshow was. Er kan hiermee gesteld
worden dat Anne‟s „actietweets‟ stijgen naar mate er een nieuwe liveshow nadert. Ze heeft
dan ook stemmen nodig om door te gaan naar de volgende ronde. En met de liveshow op de
volgende dag zal die acties nog vers in het geheugen zitten van haar volgers. In grafiek 1 is
ook af te lezen hoe Anne‟s acties in december, waar het programma 2 weken stil werd gelegd
in verband met de kerstvakantie, afnemen. En in januari juist weer toenemen. Anne‟s
„actietweets‟ staan hiermee in directe relatie tot haar optredens in de liveshows.
5.2 Interpretatie Twittergebruik ‘Annesinger’

Marwick en Boyd benaderen een gebruiker met veel volgers door de bril van micro-celebrity.
Anne kan, met haar inmiddels over de 6000 volgers en haar publieke optredens in een goed
bekeken programma, ook zeker door deze bril bekeken worden. Bij micro-celebrity kan ieder
individu, in dit geval Anne, door steeds doorgaande communicatie en interactie een publiek
strategisch behouden. Dit gebeurt vaak juist door de persoonlijk gerichte berichtjes. Hoewel
Anne ook veel tweets in het „algemeen‟ tweet, bestaat het overgrote deel uit berichtjes direct
gericht aan een andere gebruiker. Ze kan hiermee haar publiek op een direct en persoonlijk
niveau bespelen. Uit de Twitterbeschrijving komt ook voort dat Anne probeert al haar
krabbels via Hyves te beantwoorden. Anne onderhoudt persoonlijk contact met haar
volgers/fans via meerdere uitingen van social media.
Wanneer er dieper op Anne‟s tweets wordt ingegaan, valt op dat Anne veel gebruik maakt van
leestekens. Ze zet achter veel van haar tweets opmerkelijk veel uitroeptekens of vraagtekens.
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Een voorbeeld hiervan is haar tweet met Nieuw jaar: “HAPPY FUCKING NEWYEAR
GUYS!!!!!!!!!!!!!!!” Anne lijkt hiermee enigszins brutaal over te komen. Marwick en Boyd
noemen dit markers of cool, waarmee ze bedoelen dat social media gebruikers bepaalde
woorden gebruiken om leuk gevonden te worden door hun lezers.39 Marwick en Boyd stellen
dan ook dat de meeste schrijvers hun ideale publiek vaak als een spiegelbeeld van zichzelf
zien.40 Anne richt zich dan in haar markers of cool op dingen die zijzelf als positief (in dit
geval brutaal) ervaart.
Anne probeert via haar Twittergebruik volgers aan haar te binden vanwege haar
persoonlijkheid of, anders gezegd, door middel van self-branding. Ze profileert zichzelf op
een bepaalde manier waardoor haar beoogde fangroep haar leuk gaat vinden. Daarbij maakt
ze gebruik van het noemen van bepaalde andere merken. Onder andere televisieseries waar ze
naar kijkt, maar ook kleding en schoenen die ze draagt. Veel Pro-Ams laten ook hun
toewijding aan een bepaalde „hobby‟ blijken door middel van bepaalde bekende merken.41
Anne doet dit bijvoorbeeld door te zeggen naar POPSTARS te kijken. Daarmee laat ze haar
toewijding aan dat soort programma‟s, waar THE VOICE OF HOLLAND ook bij hoort, blijken.
Anne lijkt ook mee te willen liften op het succes van het programma THE

VOICE OF

HOLLAND. Ze voegt vaak in haar tweets „#tvoh‟ toe waarmee iedereen die zoekt naar tweets
over het programma ook haar tweets te zien krijgt. Ze laat zich vaak positief uit over het
programma en met name haar medekandidaten. Iedereen doet het volgens haar goed, bij ieder
optreden van haar „collega‟s‟ laat ze weten hoe goed ze het vond. Dit is ook hoe Pro-Ams
over het algemeen organiseren. Ze erkennen elkaar als geachte collega‟s via sociale
netwerken.42
Tot slot geeft Twitter Anne een podium om acties op te lanceren, te vragen om
stemmen en om te bedanken voor alle steun van haar volgers/fans. Pro-Ams gebruiken
internet ook vaak om fysieke face-to-face activiteiten te organiseren.43 Anne doet dit door
middel van haar huiskamerconcerten. Opvallend is wel dat ze deze vorm van social media
gebruik het minste inzet. Met acties probeert ze vooral haar volgers die ze al heeft eraan te
herinneren om te blijven stemmen. Nieuwe volgers probeert Anne binnen te halen door de
„juiste‟ persoonlijkheid op het web neer te zetten. Anne zet hiermee micro-celebrity en selfbranding in voor zelfbewuste commodificatie. Twitter is voor Anne een medium om haar
39

Marwick & Boyd: 116.
Marwick & Boyd: 120.
41
Leadbeater: 45.
42
Leadbeater: 44.
43
Leadbeater: 45.
40
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volgers/fans uit te buiten door haar volgers persoonlijk te benaderen. Ze bespeelt haar markt
stemmers met strategisch geplaatste tweets en te tweeten over bepaalde onderwerpen.
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6. Conclusie

In dit onderzoek stond het social media gebruik van één van de kandidaten van het
programma THE VOICE

OF

HOLLAND centraal. Ik beschreef zowel hoe Anne Hoogendoorn

haar social media gebruikt als hoe zij hiermee eventueel haar positie in de wedstrijd probeert
te beïnvloeden. In een breder perspectief wilde ik aanvulling geven op bestaande theorieën
over participatiecultuur. Onder andere over de theorieën van Andrejevic, Jenkins en Müller.
In een nauwer perspectief onderzocht ik daarom Anne door het concept micro-celebrity.
Daaruit blijkt dat Anne het best omschreven kan worden als een Pro-Am.
Anne maakt zowel in haar blogs als in haar tweets gebruik van een informele jeugdige
taal waarbij zij vooral haar gevoelens en ervaringen deelt met haar lezers. Ze maakt gebruik
van veel uitroeptekens en de CAPS LOCK toets waardoor Anne‟s schrijftaal veel lijkt op
spreektaal. Door juist deze vorm van taal te gebruiken, presenteert Anne zich hetzelfde als één
van haar volgers. Zoals in haar eigen woorden als een „gewone Friese meid‟. Ze wil vooral
leuk gevonden worden door haar volgers en vergeet daardoor zichzelf als een professionele
zangeres te promoten. Door woorden te gebruiken als „fucking‟ geeft Anne duidelijk aan
onderdeel te willen zijn van deze jeugdige cultuur.
Anne presenteert zichzelf op verschillende wijze hetzelfde als veel Pro-Ams. Ze maakt
gebruik van een netwerk aan Pro-Ams, namelijk Waylon en haar medekandidaten van THE
VOICE OF HOLLAND.

Ook organiseert ze face-to-face activiteiten met haar fans via het internet.

Tot slot deelt zij haar ervaringen in het programma met daarbij de nadruk op haar gevoelens.
Dit doet zij door haar blogs als een soort dagboek naar „vriendinnen‟ te schrijven. Daarbij
maakt ze gebruik van veel merknamen en probeert deze merken aan haar eigen merk te
koppelen. Met deze vorm van self-branding presenteert Anne zich niet als een professionele
zangeres, maar door een bepaalde persoonlijkheid te creëren probeert ze haar volgers aan haar
te binden. Het tegenstrijdige hieraan is dat het programmaconcept van THE VOICE OF HOLLAND
draait om het transformeren van een normaal persoon tot een professionele zanger.
Hierdoor is er ook sprake van zelfbewuste commodificatie. Anne probeert haar eigen
kansen in de wedstrijd te vergroten door een bepaalde persoonlijkheid neer te zetten die in
haar ogen snel leuk gevonden wordt. In dat opzicht buit zij haar volgers net zo veel uit als de
makers van het programma THE VOICE OF HOLLAND dat bij haar doen. Ze richt zich namelijk
een bepaalde markt stemmers door zichzelf op deze wijze zichzelf te representeren. Hoewel
veel gebruikers van Twitter nu een kans zien om direct contact te hebben met hun idool, is het
eerder te zien als een marketinginstrument. Anne vraagt onder andere aan haar lezers wat ze
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aan moet trekken voor een liveshow. Ze kan door het vriendschapsmodel van Twitter direct
haar volgers vragen wat beter kan en wat niet.
Hiermee lijkt Anne meer controle te krijgen qua participatiemogelijkheden. Anne doet
dit onder contract van THE

VOICE OF HOLLAND.

Ze werkt dus in feite voor een groot

economisch project. Het uitbuiten van haar fans/ kijkers van het programma is dan eerder
verschoven van producer naar deelnemer. Anne heeft het programma ook niet gewonnen,
waardoor ze uiteindelijk van het programma weinig terug heeft gekregen. Anne wordt dan op
zekere wijze zelf ook uitgebuit, waardoor dit onderzoek het beste aansluit op de visie van
Andrejevic.
De zelfbewuste commodificatie van Anne heeft ook beperkingen. Het beïnvloeden van
haar positie in de wedstrijd is daarmee ook zeer beperkt. Ze probeert immers slechts de juiste
persoonlijkheid te creëren waardoor ze leuk gevonden wordt. Fans kunnen Anne‟s
gerepresenteerde persoonlijkheid echter ook als „irritant‟ of als oversharing ervaren. In dat
geval gaan Anne‟s volgers zich tegen haar keren waardoor Anne juist stemmen en steun
verliest. Social media geeft fans van een programma de kans om hun favoriete kandidaat beter
te leren kennen. Hierdoor verkrijgen, in Jenkins optiek, de fans juist meer vrijheid. Er is een
plek voor overleg tussen Anne en haar fans. Hoewel Anne dan wellicht uitgebuit wordt
krijgen haar fans tegenstrijdig genoeg juist meer vrijheid.

Dit onderzoek met de casus Anne Hoogendoorn is vooral te zien als een bijdrage aan
onderzoek naar participatieculturen. Een volgende stap zou kunnen zijn om onderzoek te doen
naar social media gebruik naar andere deelnemers, zoals winnaar Ben Saunders. Onder andere
vraag ik me af of hij social media ook zo veel als Anne heeft gebruikt. Maar ook hoe hij
zichzelf via deze podia representeerde. Hierdoor zou ik meer inzicht kunnen verkrijgen op
welke manieren deelnemers hier gebruik van maakten. Dit om een algemener beeld te krijgen
van participatie door deelnemers van een talentenjacht. Ik sluit deze thesis dan ook af met een
pleidooi voor nader onderzoek. Afgelopen zaterdag 11 juni 2011 zag ik de finale van X-factor
op de Nederlandse televisie. Op de achtergrond van waar de kandidaten optraden kwamen
allerlei tweets groot geprojecteerd voorbij. De rol van social media in dit soort programma‟s
is dan alweer gegroeid. En het zal zich hoogstwaarschijnlijk verder blijven ontwikkelen. Er is
meer onderzoek nodig om dit in kaart te brengen. Mijn case-study kan gezien worden als een
eerste aanzet hiervoor.
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Bijlage 1: Anne’s Twitter timeline
Aantal tweets 21 januari 2011: 4 tweets
Aantal blauw: 2
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
@jeroenvdboom en @LeonieMeijer : veel succes vanavond!
2.AnneSinger
Wil wel weten wat jullie van mn outfit denken, hoop dus dat ik in beeld komt! #Dressesonly
3.AnneSinger
Onderweg naar Ede voor de Big Final! Ha ha! Heb er zin in! Jullie ook?
4.AnneSinger
@Jolentha je kunt een bod uitbrengen via mijn site :)
Aantal tweets 20 januari 2011: 66 tweets
Aantal blauw: 58
Aantal roze: 6
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
Goed vrinden, ik ga slapen! Jeej! Morgen naar The Voice :) Voor het eerst als toeschouwer..
Zin in, maar ook een dubbel gevoel! Trusten! X
2.AnneSinger
@JustMandy13 nope, ken ik niet!
3.AnneSinger
John de Mol over #tvoh bij Pauw & Witteman!
4.AnneSinger
@JustMandy13 Aaah, oke! Leuk! Wie is je vriendje, kan het zijn dat ik hem ken? Heb 10 jaar
in V'hoven gewoond!
5.AnneSinger
@naamvergeten Zeker. En heeeel aardig!!
6.AnneSinger
@JustMandy13 Toen Lokaal 8 nog Jerry's was wel ja!
7.AnneSinger
@naamvergeten Hahaha, ik ook! :)
8.AnneSinger
Karin gedraagt zich naïef.. Echt of gespeeld? Lijkt me te makkelijk! Elke keer verbaas ik me
over de daadwerkelijke mol! #widm11

9.AnneSinger
Tja, ik merk dat jullie verschillende meningen hebben over de potentiële mol! Alhoewel.. Art
komt verdacht vaak voorbij bij jullie!
10.AnneSinger
@martijnwilbers Hahaha!
11.AnneSinger
@BoVenbrucx Ik ken 'm niet.. Was het maar zo :p Tja, lastig hè!!
12.AnneSinger
@Sytzedehaan Fryslan Boppe! ;) Ik denk ook Art.. Of Karin.. Jeetje, lastig!
13.AnneSinger
@DiliexD Ik twijfel tussen Art en Karin..
14.AnneSinger
@NinaSophie__ Hmm, ik verdenk dezelfde..
15.AnneSinger
@jerovision Hahahahaha
16.AnneSinger
Pfff, vind het moeilijk te zeggen wie de mol is.. Heb nog steeds meerdere mollen die ik
verdenk.. Wat denken jullie? #widm11
17.AnneSinger
@KevinOkkema Vind Karin een beetje "dom" overkomen, maar dat lijkt me te makkelijk..
Art? Wat denk jij? Kom je morgen ook? :)
18.AnneSinger
Goed, ik ben ff een uurtje offline: #widm11 ;) Tot zo!
19.AnneSinger
@naamvergeten Jaa, precies! Leuk!
20.AnneSinger
@janpmeijer Zal 'm downloaden :)
21.AnneSinger
@AnjaenJostwit Oohjaa!
22.AnneSinger
@Erjeetje Time will tell ;)
23.AnneSinger
@janpmeijer Ook leuk :)
24.AnneSinger

@xNatasx Precies :) Idd, tot morgen!
25.AnneSinger
@naamvergeten Oooh, nou snap ik 't!
26.AnneSinger
@Erjeetje Yup, heeeeerlijK! Dank je :)
27.AnneSinger
@RKCarmen Zal ik zeker doen :)
28.AnneSinger
@thomasvanschip Ik doe m'n best :)
29.AnneSinger
@Gwenvanschip Yup, annehoogendoorn.com
30.AnneSinger
@Tianne14 Thanks :)
31.AnneSinger
@thomasvanschip Ik ook!! Had het graag willen doen.. :(
32.AnneSinger
@naamvergeten Wat doet ze bij Len en Es?
33.AnneSinger
@Gwenvanschip Ahh, ik vat 'm :D Hahahaha, sorry!
34.AnneSinger
@xNatasx Idd.. Ik zit er altijd naast!
35.AnneSinger
@Tianne14 Yup, zeker weten.. Ik dacht altijd Ben.. Maar het is 25%..
36.AnneSinger
@thomasvanschip Huh? Wat bedoel je?
37.AnneSinger
@Tianne14 Whahahaha
38.AnneSinger
@Gwenvanschip Ik denk alleen finalisten.. Heb er namelijk niks over gehoord!
39.AnneSinger
@xNatasx Geeeeeen idee..! Wat denk jij?
40.AnneSinger
@xPreciousSnel Dank je!

41.AnneSinger
@lanalientje Heb ik dus ook altijd :)
42.AnneSinger
@naamvergeten Hahahaha! Laurie?
43.AnneSinger
@Gwenvanschip Ik ook! Dank je :)
44.AnneSinger
@mandyxjan Ahh, dank je!! Maarre, dit is pas het begin!
45.AnneSinger
@lanalientje Meerdere mensen op het moment..!
46.AnneSinger
@Esmee1981 Ik ook niet..! Altijd de verkeerde haha!
47.AnneSinger
@naamvergeten Ahh, toll! :D
48.AnneSinger
@Gwenvanschip Zeeekeeeer! Ik houd jullie op de hoogte ;)
49.AnneSinger
@mandyxjan Hahahaha
50.AnneSinger
@mieslovesmusic Heb meerdere "mollen" op het moment!
51.AnneSinger
@Sharony882 Yup, met jou? Nu ff relaxen!! Jij ook!
52.AnneSinger
@anneroos_p Ahhh! I'll be back ;)
53.AnneSinger
@Gwenvanschip Ahh! Leuk om te horen :D
54.AnneSinger
@mandyxjan No.. Sorry!
55.AnneSinger
@Gwenvanschip Hahaha, bij mij ook :D
56.AnneSinger
@RKCarmen Ik ga zeeeekeeer door! :) Ik houd jullie op de hoogte ;)
57.AnneSinger
@cclaudia2 Hmm, nog een paar jaartjes wachten dan :)

58.AnneSinger
@cclaudia2 Nope.. Wil jij 'm? Haha
59.AnneSinger
@Basseke Goeie vraag haha!
60.AnneSinger
@Marisjee Zeker!
61.AnneSinger
@NancyDestine Succes!
62.AnneSinger
@Gwenvanschip Hmm, moeilijk te zeggen.. Verdenk meerdere mensen..
63.AnneSinger
@Sharony882 Precies ;)
64.AnneSinger
@Tammii1988 Nope, geeeen idee! Jij?
65.AnneSinger
Zo, beentjes op de bank en ff relaxen :) Gtst en Wie is de mol kijken! #widm11 Jullie ook?
66.AnneSinger
Hey guys! Wat zijn jullie allemaal aan het doen vandaag? :)
Aantal tweets 19 januari 2011: 51 tweets
Aantal blauw: 43
Aantal groen: 8
1.AnneSinger
@OlgaElling gaaf :) Zal blijven rt'ten!!
2.AnneSinger
@xNatasx Nee hahaha! Allemaal voor niks :p
3.AnneSinger
@Laserhotel Parijs = kicken! Enjoy :) Bon voyage!
4.AnneSinger
@janpmeijer vast wel :)
5.AnneSinger
@Laserhotel aii, dat is best lastig lijkt me haha!
6.AnneSinger
@Laserhotel hey! Alles goed hier, bij jou ook? Plannen? Chillen denk ik!! :p

7.AnneSinger
@janpmeijer hahaha idd! :)
8.AnneSinger
@Maike_x geeft niks! Andere keer dan maar!
9.AnneSinger
@janpmeijer thanks :)
10.AnneSinger
Informatie over m'n #Fiat #Panda (te koop) is te vinden op www.annehoogendoorn.com!!
#tvoh
11.AnneSinger
@janpmeijer Kinda..
12.AnneSinger
Ohja; The Voice Of Holland Real Life! Zag mezelf al even voorbijkomen; jankend.. Haha!
#tvoh
13.AnneSinger
Specificaties van m'n #Fiat #Panda (te koop) op annehoogendoorn.com!!!! #tvoh
14.AnneSinger
@Jaimey92 ook op mijn site!
15.AnneSinger
@Jaimey92 oké, leuk hihi! Je kan ook bieden via contactformulier op mijn site
annehoogendoorn.com, das privé..
16.Fanclubannetvoh fanclub Anne!
by AnneSinger
vergeet niet dat jullie kunnen bieden op de #fiat #panda van @AnneSinger!! :) stuur je bod
naar @fanclubannetvoh
17.AnneSinger
@Jaimey92 das een deal ;)
18.AnneSinger
@shirleyvisser geen probleem! Bedankt alvast!
19.AnneSinger
@brittvdcasteele HMH..!
20.AnneSinger
@MamaMarjolein Weet het nog niet.. Ben nog aan het zoeken ;)
21.AnneSinger
@Jaimey92 In principe een bieding.. Wat heb je er voor over? :)

22.AnneSinger
@shirleyvisser Heb een ander tekstje gemaakt *Oops* Kan ik die naar je mailen?
23.AnneSinger
@brittvdcasteele Hahahaha, kicken!
24.AnneSinger
@janpmeijer Jazeker ;)
25.AnneSinger
@Maike_x Is goed, ik hoor het wel :)
26.AnneSinger
@xxxAmberrrr Yup.. M'n muziekspullen passen er niet allemaal in!
27.AnneSinger
@brittvdcasteele Yup, heerlijk! Heeeeeel klein beetje vakantie gevoel :) En jij?
28.AnneSinger
@HPHoogendijk Niet al m'n muziekspullen passen er in.. :(
29.AnneSinger
@Anoukii_Broekie Moet m'n muziekspullen vervoeren en dat past niet allemaal in dat
autootje!
30.AnneSinger
@MamaMarjolein Nee, steppen.. ;) Nee hoor, er komt een andere voor in de plaats!
31.AnneSinger
@Maike_x Nee hoor, maak ik tijd voor. Geen probleem.
32.AnneSinger
@shirleyvisser Hey Shir! Heb een tekstje + foto voor m'n autoverkoop. Kan je deze vnv nog
plaatsen, of wordt dat lastig?
33.AnneSinger
Nou guys, vandaag is het officieel; mijn geliefde, vertrouwde #Fiat #Panda gaat in de
verkoop!! Ga 'm wel missen hoor... Collectors item! ;)
34.AnneSinger
@codenaam Ik heb een leuk tekstje gemaakt voor m'n auto, komt ook op m'n site :)
35.AnneSinger
@Maike_x Waarvoor interviewen?
36.AnneSinger
@Phwek m'n papa is nu even de chauffeur :p
37.AnneSinger
@codenaam ga ik zo doen als ik thuis ben! Leuk!!

38.AnneSinger
@Phwek Oké, thanks!! Zit nu in de auto, als ik thuis ben mail ik je! :)
39.AnneSinger
@brittvdcasteele hahaha cool!
40.AnneSinger
@codenaam yup, wordt bieden idd :)
41.AnneSinger
@Phwek Snap ik. Bij dezen volg ik je! DM'en kan :)
42.AnneSinger
@Phwek als je je mail adres geeft, zorg ik dat je alle info krijgt, oké? :)
43.AnneSinger
@brittvdcasteele natuurlijk hihi!
44.AnneSinger
@BlondGirl82 heb wat groters nodig om al m'n zangspullen in te kunnen vervoeren!!
45.Fanclubannetvoh fanclub Anne!
by AnneSinger
Je kan bieden door je bod naar @fanclubannetvoh te sturen!!! :) @AnneSinger #tvoh #fiat
#panda
46.AnneSinger
@Phwek mwah, 1995 met weinig km op de teller :) Uniek mét The Voice stickers erop haha!
47.AnneSinger
@shirleyvisser lees nu Mini Shopaholic; dochter Minnie heeft zelfs een Balenciaga tas, kun jij
niet achterblijven toch? :)
48.AnneSinger
@TattooBen GEFELICITEERDDDDDD!!!!! x

49.Fanclubannetvoh fanclub Anne!
by AnneSinger
Okay het 100ste lid krijgt een leuke verrassing! Dus wie, oh, wie wordt ons 100ste lid!?
50.AnneSinger
@shirleyvisser whahahah! Altijd een goede reden om te shoppen, niet waar? ;)
51.AnneSinger
Nou guys, vandaag is het officieel; mijn geliefde, vertrouwde #Fiat #Panda gaat in de
verkoop!! Ga 'm wel missen hoor... Collectors item ;)
Aantal tweets 18 januari 2011: 22 tweets

Aantal blauw: 17
Aantal roze: 3
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
Ik ga slapen guys! Morgen vroeg op..! Kan nog niet vertellen wat ik ga doen.. Mss morgen!
Anyway; you'll here from me! Trusten :) x
2.AnneSinger
@Maike_x WOW!!! Wat een te gekke tekening! Suuuuper mooi gemaakt! :D
3.AnneSinger
@cohaba Hahahahahha!
4.AnneSinger
@Tianne14 Heeey!!! Goed, heeeel goed!! Met jou? Fanclub gaat lekker hè? :D
5.AnneSinger
@MichaelvanDalum Ik ook ;)
6.AnneSinger
@lieveranno Wow, gefeliciteerd!!!!!!
7.AnneSinger
@xRaisaAlmeloo_ Tja, daar kan niemand aan tippen ;)
8.AnneSinger
@DebOraaah02 Yup :) Zin in iets luchtigs!
9.AnneSinger
@yajah1977 Hahaha, vind 'm ook gaaf!
10.AnneSinger
@moniquehl Zijn we aan het kijken :)
11.AnneSinger
The person you need, is Nanny McPhee ;)
12.AnneSinger
Goed, ff de administratie bijwerken onder het genot van Wie Is De Mol (beide afleveringen
nog niet gezien)! :D #widm
13.AnneSinger
Interview ging goed! Morgen of overmorgen in de Leeuwarder Courant! Nu ff relaxen
met......... http://yfrog.com/hsqzofj
14.AnneSinger
@TattooBen WOOOOW, wat een gewéldige koffer!!! Kun je 'm niet stiekem voor me
meenemen? ;) Hier gaat het top: lekker relaxen! Bij jou? X

15.AnneSinger
@malisssaaa beterschap!!
16.AnneSinger
@baak68 sterkte!
17.AnneSinger
@danaislief aiii, sterkte! :)
18.AnneSinger
@MisssCheryll ahh, thanks :)
19.AnneSinger
@kiiimmxx beterschap!!
20.AnneSinger
@bruijne gefeliciteerd!!
21.AnneSinger
Goedemorgen guys! Zometeen komt de Leeuwarder Courant langs voor een interview + foto!
Wat zijn jullie plannen?
22.AnneSinger
@EllenDesiree natuurlijk, geen probleem. Leuk!
Aantal tweets 17 januari 2011: 26 tweets
Aantal blauw: 19
Aantal roze: 4
Aantal groen: 3
1.AnneSinger
Zo ga weer ff twexit. Morgen om 10.00 uur komt de Leeuwarder Courant! Moet er wel een
beetje uitzien. :)
2.AnneSinger
@EllenDesiree ja dat wel!
3.AnneSinger
Poeh wat een hoop vragen! Ik ga de komende maanden flink aan de slag om mn eigen weg te
gaan. Volg mij op mn site en je blijft op de hoogte!
4.AnneSinger
@40annette40 ha ha, leuk al die moeders
5.AnneSinger
@Attore ik schrok er van ! Jeej!
6.AnneSinger
@Roy_kc ja, maar die waren niet te downloaden

7.AnneSinger
@Attore jammer, ik geef alleen antwoorden op de vragen die gesteld worden?
8.AnneSinger
@Nando01991 Hij is al uitgelekt geweest, dus je kunt hem vast wel ergens googlen!
9.AnneSinger
@40annette40 nog lang niet genoeg maar het gaat. Morgen even bellen? Joehoe!
10.AnneSinger
@epicart lief! Bedankt voor de goede zorgen!
11.AnneSinger
Weet je, je kunt je feestje natuurlijk altijd superleuk maken met muziek van mij: heb ook nog
een single Just a girl! :)
12.AnneSinger
@MienMoccaxx Dani Bles doet de styling bij tvoh. Tja, dat komt uit verschillende winkels
13.AnneSinger
@epicart natuurlijk niet, wordt allemaal bekeken hoe en wat.
14.AnneSinger
@epicart weet ik niet eens zeker! Ha ha!
15.AnneSinger
@brittvdcasteele Is goed hoor! Weet ik toch!
16.AnneSinger
Ok guys, ik ben nog niet te boeken! Contract TVOH hè! Heb geduld want ik kom over een
poosje helemaal terug!!!!!!
17.AnneSinger
Eh, ff int algemeen: nee, ik doe absoluut geen verjaardagspartijtjes! Ja, tenzij je me officieel
boekt natuurlijk :)
18.AnneSinger
@brittvdcasteele O, nou dan zou ik zelf maar een mooie party geven Nodig al je vrienden uit
en party!!!!
19.AnneSinger
@jacquessmits Ha ha ha ha! Alles goed?
20.AnneSinger
@Chivasss92 ja, maar je ouders toch wel?
21.AnneSinger
@Chivasss92 Huh? Bij je familie toch?
22.AnneSinger

@Laserhotel Nee, ben ff aant uitrusten! :) Heb juist veel zin in mn toekomst! Music music
music!
23.AnneSinger
Zo, even blogje voor op mn site geschreven! Heb echt een vakantiegevoel! Nog ff van
genieten!
24.AnneSinger
@Wimrood krijg je geen spijt van haha!
25.AnneSinger
@MiranOnline Precies! Maaaaar, mij hoor je niet klagen hoor ;)
26.AnneSinger
Goed, het is weer mooi geweest :) Ga nu echt slapen! Slaap lekker lieve followers!! Tot
morgen! X
Aantal tweets 16 januari 2011: 54 tweets
Aantal blauw: 44
Aantal roze: 9
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
@Chivasss92 No problem! ;)
2.AnneSinger
@MiranOnline Het was heeeel heftig allemaal, maar wel leuk! Ben stiekem wel blij dat er nu
een beetje rust is :)
3.AnneSinger
@Dgausser Hoop het ook ja :) Vast wel! Yup, de single komt nog uit!!
4.AnneSinger
@DJRicardoHoutma :)
5.AnneSinger
@Chivasss92 die voorheen ook al in me geloofden.. Dat ze de mensen die je kunt vertrouwen.
6.AnneSinger
@Chivasss92 Hahahaha! Neeeeeee! Het is juist belachelijk dat je pas respect krijgt als je dit
bereikt. Mijn echte vrienden zijn de vrienden
7.AnneSinger
@Chivasss92 Het belangrijkste is dat JIJ in jezelf gelooft. Als je dat kan, ben je al zoooo ver!
8.AnneSinger
@Chivasss92 Pff, ik weet hoe je je voelt.. Schijnbaar gaan mensen pas in je geloven als je de
halve finale van TVOH haalt. Heel krom..
9.AnneSinger

@Barbara_Maaike Dank je :D:D:D
10.AnneSinger
@Chivasss92 Geeft niks, lekker janken! Hoort erbij meid! Maar wat er ook gebeurt: het komt
goed. Echt! Geloof in jezelf!
11.AnneSinger
@gertjanverbeek Klopt :D Leuk!!
12.AnneSinger
@bruce_willy Ik ook :) Maarre, ik doe m'n best!
13.AnneSinger
@Chivasss92 Als er iets is, wanneer dan ook, bel/sms/e-mail!
14.AnneSinger
@Barbara_Maaike :) Yup, heeeeel even! Wil 'm toch nog zo veel mogelijk "geheim" houden!
Hij komt namelijk nog officieel uit!
15.AnneSinger
@Barbara_Maaike Not yet! :)
16.AnneSinger
@NaomivBree Nope, niet op YouTube.. Binnenkort wordt ie officieel uitgebracht! :)
17.AnneSinger
@ngelique12 Leuk om te horen! Maarre, ik gun het Leonie ook! Ik ga m'n eigen weg :)
18.AnneSinger
@ngelique12 Sowieso!! ;)
19.AnneSinger
@steefbobnanna Nu wel :)
20.AnneSinger
@MarjoleinLinda Ik ook ;)
21.AnneSinger
@steefbobnanna Momenteel is de muziek mijn werk :D Hoop dat dat voorlopig zo blijft!
22.AnneSinger
@MarjoleinLinda Dank je :D
23.AnneSinger
@JustMandy13 :) Muziek idd!!
24.AnneSinger
@Chivasss92 :D
25.AnneSinger

@xNatasx Gelukkig..! Volgende keer vraag ik netjes om toestemming ;) Vond het zoooo'n
mooi plaatje!!
26.AnneSinger
Zin om muziek te maken ;)
27.AnneSinger
Nog even tv kijken en dan naar bed. Nog steeds een beetje moe, maar wordt beter! :) Straks
weer helemaal uitgerust om aan het werk te gaan!
28.AnneSinger
@xNatasx Oops, helemaal vergeten te vragen of dat mocht! :O Sorry!
29.xNatasx Natascha
by AnneSinger
168 leden op de @AnneSinger's fanhyves, mensen blijf lid worden! http://bit.ly/a593gy ;)
30.AnneSinger
De eerste nieuwsbrief is verzonden!! Jeeej!!
31.AnneSinger
@xRaisaAlmeloo_ Ahh :) Tja, het is een wedstrijd hè! Ik ga door, sowieso!!
32.AnneSinger
Pizza'tje in de oven: hoppa! Vnv lekker relaxen op de bank :) I like!
33.AnneSinger
@Fanclubannetvoh Mooi! Kan je 'm mss via de mail sturen? :)
34.AnneSinger
@Fanclubannetvoh heb m nog een keer gestuurd..
35.AnneSinger
@Fanclubannetvoh Ai.. ff kijken ;)
36.AnneSinger
@Kleinesiets Oops! Totaal vergeten :O Heb weer liggen pitten.. Bel je straks ff, eerst eten! X
37.AnneSinger
@Fanclubannetvoh Ahh, super :D
38.AnneSinger
@Fanclubannetvoh Naar welk adres moet ik de blog mailen?
39.AnneSinger
@Tianne14 Hahahahaha!
40.AnneSinger
@Debbie1190 Nope, volgens mij niet!

41.AnneSinger
@Miekestevens Ahh, lief! Thanks :)
42.AnneSinger
@Fanclubannetvoh w8 ff, haal nu 2 dingen door elkaar :) Wat bedoel je precies?
43.AnneSinger
@janpmeijer Leuk! Welkom :D
44.AnneSinger
@Fanclubannetvoh Jaa, gaaf! Vind het hartstikke leuk!!
45.AnneSinger
@Fanclubannetvoh Had al gesmst! Waar naartoe?
46.AnneSinger
@naamvergeten Kan de link niet openen!
47.AnneSinger
@janpmeijer Leukkk! :)
48.AnneSinger
@FanVanAnne wordt nog "officieel" uitgebracht.. Just a girl mag je natuurlijk wel gebruiken!
Fijn dat je het ff vraagt :D
49.AnneSinger
@FanVanAnne Gaaf, echt heel leuk :D Ben benieuwd naar het resultaat!!! Liever m'n single
niet, alhoewel dat heel cool zou zijn.. Maar hij wo
50.AnneSinger
Zo, m'n blog voor de Fanclub nieuwsbrief is af :) Wil jij ook lid worden en deze nieuwsbrief
ontvangen? Meld je aan: http://bit.ly/hWsNVX
51.AnneSinger
Uuuuuren geslapen, vandaag en gisteren. Was schijnbaar nodig :) Voel me wel lekker
uitgerust!
52.AnneSinger
Dank voor de fantastiche reacties .. Ga nu mijn eigen weg. Jullie zijn nog niet van me af. Ik
hou jullie op de hoogte.
53.AnneSinger
Ha ha, ja hoor twittermem!
54.AnneSinger
Gaap! Lekker uitgeslapen, nu aan de gebakken eieren met spek!.Gebakken door mijn vader!
Echte zondagochtend traditie! Superlekker
Aantal tweets 15 januari 2011: 2 tweets

Aantal roze: 1
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Lieve followers, ongelofelijk bedankt voor al jullie steun. Ik voel me zo vereerd, echt waar.
Jullie zijn ge-wel-dig! Liefs, Anne
2.AnneSinger
Lunch gehad, ben er klaar voor! Mag zo m'n liedje repeteren! Jippie!
Aantal tweets 14 januari 2011: 12 tweets
Aantal blauw: 4
Aantal roze: 1
Aantal groen: 7
1.AnneSinger
Wat er ook gebeurd: het is GOED! Geloof me! I'm okay! :)
2.AnneSinger
Pff, was te gek vnv.. Zoooo blij! Leonie was STEENGOED! Spannende avond..!
3.AnneSinger
Zo, we zijn los! Opening was heerlijk! Nog even en dan mag ik! Jippie! :)
4.AnneSinger
http://www.tvohschoolconcerten.com/anne-hoogendoorn/sint-gregorius-college-utrecht/
Allemaal stemmen!
5.AnneSinger
O ja, nog even: zorg dat mijn Flogscalender vol komt te staan volgende week!
http://flo.gs/302263 Marco, Real Madrid, PSV ik sta daar tussen
6.AnneSinger
@Dennickk I will!!! For sure :)
7.AnneSinger
@xNatasx thanks girl! :)
8.AnneSinger
Repeteren, repeteren, repeteren! Leuk!! Het podium is zoooo waanzinnig! Zin in vnv :)
http://yfrog.com/h26cneqj
9.AnneSinger
@tis_ikke_ super leuk! Ik doe heeeel hard m'n best :)
10.AnneSinger
@Stefanterhalle ik ga je niet teleurstellen ! :)
11.AnneSinger

Actie Sint Gregorius College Utrecht #tvoh tvohschoolconcerten.com/anne-hoogendoo… via
@rtl_tvoh
12.AnneSinger
En opnieuw een dag studio! Goed gevoel! Ha ha! Wordt super vanavond!
Aantal tweets 13 januari 2011: 5 tweets
Aantal groen: 5
1.AnneSinger
Thanks voor alle lieve reacties tweeps! Jullie ROCKEN! Ga nu pitten, net pas in het hotel
vanwege lange repetitiedag! Tot morgen ;) X
2.AnneSinger
Nog steeds bezig met repetities :) We staan morgen veel op het podium, jeej! Wordt een hele
gave show, beloofd!
3.Fanclubannetvoh fanclub Anne!
by AnneSinger
Word allemaal lid van #tvoh 's @AnneSinger 's fanclub! www.annehoogendoorn.com/fanclub
4.AnneSinger
Hey guys! Lekker aan het repeteren in de studio! Net m'n eigen single geoefend; helemaal te
gek!!! #tvoh
5.AnneSinger
Goodmorning, super geslapen, klaar voor een superdag in de studio!
Aantal tweets 12 januari 2011: 11 tweets
Aantal blauw: 7
Aantal roze: 2
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
Ik slaap! Trusten tweeps!! :) Morgen meer op Twitter! X
2.AnneSinger
@Stefanterhalle first time - Robin Beck
3.AnneSinger
Bijnaaaa slapen maar nog heel ff aan het genieten van de rust hier :) In bedje, tv aan, colaatje
erbij; TOP!
4.AnneSinger
@dressesonly hebben jullie leuke jurkjes dan? :)
5.AnneSinger
Goede repetitie gehad! Nu in het hotel, lekker aan het relaxen op de hotelkamer :)
http://yfrog.com/gy8dopgj

6.AnneSinger
@LexCJE Svp @wilgoatgo volgen!
7.AnneSinger
Goedemorgen guys! Up and running! Zometeen richting Ede voor repetitie :)
8.AnneSinger
@GeoffreyMargera tot uurtje of 19:00 :) Wie weet tot ziens dan!!
9.AnneSinger
@MelodyKlaver wat heb jij een leuke zus zeg; onze #tvoh danseres!! :)
10.AnneSinger
@angeliquelove trusten! Thanks :)
11.AnneSinger
@GeoffreyMargera als je naar de studio komt mss wel.. :)
Aantal tweets 11 januari 2011: 31 tweets
Aantal blauw: 22
Aantal roze: 3
Aantal groen: 6
1.AnneSinger
Super gezellig avondje met vriendinnen gehad! Was echt fijn :) Nu lekker slapen want
morgenvroeg naar Ede, studio!!
2.AnneSinger
@xnic0lette Nee, Twitter heeft foutje gemaakt! Komt zo snel mogelijk weer online! :(
3.AnneSinger
@angeliquelove en nu dus nog even promoten! Ha ha!
4.AnneSinger
@angeliquelove O dat wist ik niet! Sorry! Wel lief dat je het gedownload hebt! Super!
5.AnneSinger
@apstrid Repeteren repeteren repeteren
6.AnneSinger
Morgen al weer vroeg naar Ede, heb er zo veel zin in!
7.AnneSinger
@jarod1962 ohja, ook lastig idd! Ziek thuis? Aii, das balen joh!
8.AnneSinger
@Daboytommie dank je!
9.AnneSinger
@lijsennie thanks ;)

10.AnneSinger
@jarod1962 hmm, soms lastig.. Word snel moe en heb vaak hoofdpijn van het schommelen.
Maar ik klaag niet hoor ;)
11.AnneSinger
@TuttiDiCapi precies! Thee wordt dan mn lijfdrankje ;)
12.AnneSinger
@jarod1962 heb het nu 10 jaar, gewoon zo maar gekregen.. Ook een pomp gehad, maar
werkte niet bij mij. Jou bevalt het wel?
13.AnneSinger
@Susannah1988 hahaha!
14.AnneSinger
@jarod1962 Ja zeker!
15.AnneSinger
@jvdboom Ha ha! Weet nu hoe het voelt! Super om iets te maken waar je jezelf in kwijt kunt!
:)
16.AnneSinger
@Tianne14 No problem :) Tot vrijdag!!
17.AnneSinger
@Susannah1988 Hahaha, idd! Zal rustig aan doen ;)
18.AnneSinger
@Fabiennejaa Jaaaaaaa, suuuupeer! :D
19.AnneSinger
@janouuux Gaat al stukken beter :) Thanks!
20.AnneSinger
@angeliquelove Aii, hoop het ook! Laat ff weten als je 'm hebt!
21.AnneSinger
Weer aan de thee met honing :) Dat keeltje ff smeren! Begin de thee steeds meer te waarderen
haha *mijlpaal, mijlpaal*!
22.AnneSinger
Heb ook nog steeds een single die je kunt downloaden: Just a girl! http://tinyurl.com/4l3kxsk
23.AnneSinger
@jorndullemans Ja! Natuurlijk! :)
24.AnneSinger
Vergeet ook de schoolconcerten niet ga naar http://tinyurl.com/693n5pp en wie weet kom ik
bij jou op school een concert geven Hoe gaaf!#tvoh

25.AnneSinger
heb net geretweet over de Flogscalender. Hoop dat die van mij vol komt te staan. Hebben
jullie je al aangemeld? http://tinyurl.com/6yrc9qf
26.AnneSinger
@apstrid Ja hoor, ik lees , bijna, alles. :) soms is het te veel.
27.AnneSinger
@xNatasx Nee! Zou echt superjammer zijn. Hij is echt te gaaf!
28.AnneSinger
@xNatasx ja, helemaal geweldig! Moet alleen wel ff door vrijdag! :)
29.AnneSinger
Was het maar waar dat ik alleen maar hoefde te zingen, dan was het allemaal wat makkelijker,
maar als je iets wil moet je er wat voor doen!
30.AnneSinger
Ben al een poosje wakker. Heb ff alle dingen doorgenomen die er nog moeten gebeuren.
Hoort er ook bij.
31.AnneSinger
Hello world! Hier een super uitgeruste @annesinger die zin heeft in haar toekomst! Watch
out: here I am!!!!!
Aantal tweets 10 januari 2011: 48 tweets
Aantal blauw: 26
Aantal roze: 12
Aantal groen: 5
Aantal rood: 5
1.AnneSinger
@xNatasx zie net dat ik je niet volgde.. :o Oops! Nu kan je DM'en :)
2.AnneSinger
Slaap lekker followers!! Morgen meer... ;) X!
3.AnneSinger
@mrsssa annehoogendoorn.com!
4.AnneSinger
@bartvanoverbeek dude, ik volgde jou niet eens, kwam ik net achter! :o Dusse, bij dezen! X
5.AnneSinger
@Chivasss92 och meid! Beterschap en trusten!!
6.AnneSinger
@Tytykoekiemo was pas om 4:00 thuis na het opnemen van m'n single!! Vnv dus ietsje
eerder ;)

7.AnneSinger
Zo, lekker gerelaxed vnv :) Was ff nodig! Lekker vroeg naar bed om morgen weer aan de slag
te gaan!
8.AnneSinger
@PjotrTja Geef je op via de site als je een ludieke actie hebt bedacht! Alleen dan maak je
kans!
9.AnneSinger
@BraveLily Zal ik even naar je DM'en! Leuk :D Dikke thanks!!
10.AnneSinger
@TheRealEzekiell Welke school?
11.AnneSinger
@BraveLily WOW! Natuurlijk :D Heeel er leuk!!
12.AnneSinger
@langewieger HEEL VEEL HELLO KITTY :P
13.AnneSinger
@BoHoefnagels Hahaha idd! Dank je :D
14.AnneSinger
@stephann96 Whiehaaa!
15.AnneSinger
Achja, die zus van me.. Weet precies wat ik nodig heb ;)
16.AnneSinger
@Joelle199713 Pff, das lastig! Kom je nog eens naar de liveshow ofzo?
17.AnneSinger
@valerielemstra Vertel mij wat ;) Hahaha
18.AnneSinger
@lisaaahere Nee hoor ;)
19.AnneSinger
@BoHoefnagels Spanje :) Souvenirtje van m'n zus!
20.AnneSinger
Ja, je kunt nu meedoen aan een supergave actie va n RLT_TVOH:
http://tinyurl.com/6d8zmm7 ! Dan kom ik misschien wel bij jou op school!
21.AnneSinger
@lisaaahere lief:))
22.AnneSinger

@lisaaahere Vorige week had ik een twitteractie. 10 mensen die de meeste smsjes stuurden
naar 3131 voor mij, winnen een meet&greet
23.AnneSinger
de twitteractie duurt trouwens tot woensdagavond 18.00 uur en de uitslag komt vrijdagavond
17.00 uur!!
24.AnneSinger
@JoelReuserMusic ja, www.hyves.com/annesinger
25.AnneSinger
Woooow, een TE GEK cadeau gekregen van m'n lieve zus @kleinesiets!! Zoooo blij :)
http://yfrog.com/h5embsj
26.AnneSinger
Enne, grappenmakers, ik zeg natuurlijk niet wat de hoogste is! :)))
27.AnneSinger
Jeuh, er blijken toch wat probleempjes met faktuurtjes. Stuur een foto van je sentbox! Of een
paar! Dat is het makkelijkst!
28.AnneSinger
ik heb al hele leuke reacties van de fans, filmpjes, maar je kunt je faktuur of foto van je
sentbox sturen naar fanannehoogendoorn@gmail
29.AnneSinger
@banatom hoi Tom, welkom!
30.AnneSinger
Het is echt te gek: ik ben net follower geworden van mijn eigen fanclubtwitteraccount:
@fanclubanneh
31.AnneSinger
En...er bestaat inmiddels een officieel fanclub Twitteraccount: @fanclubanneh. Dus volg,
volg, volg!
32.AnneSinger
Trouwens, mijn Flogscalender is al weer helemaal bijgewerkt, hebben jullie je aangemeld?
http://www.flo.gs/302263
33.AnneSinger
@An_1990 volgens mij is dat @nickensimontwit
34.AnneSinger
He, he, wat een commentaar op deze vroege middag. Picture changed! Zo goed?
35.AnneSinger
Ja, zal mijn roomie Meike supererg missen! En Bart trouwens ook en Nigel en Lenny!
36.AnneSinger

Zo, de chocopops met yoghurt zitten erin, tijd voor een bammetje met speculoos! De bom!
37.AnneSinger
Oh ik mag natuurlijk weer niks zeggen over vrijdag! Is zo moeilijk! Jeuh!
38.AnneSinger
Even nieuw profielfotootje!
39.AnneSinger
Dit is de reden dat ik lekker lang heb geslapen! http://yfrog.us/9dlizz
40.AnneSinger
Ja, :)) Duik ik er zo weer in!
41.AnneSinger
Ben net wakker en voel me super! Gaaf weekend in Brussel gehad met nog gaver resultaat!
Eerst even ahum ontbijten en dan hard aan de slag!
42.AnneSinger
@Xaliber_Esther yup, gaat lekker :) Veel geleerd over social media!
43.AnneSinger
@JandeHoop succes! Ik ga nu pas slapen...
44.AnneSinger
Nog een paar bladzijden lezen en dan.... Zzzzz! Ohja; single is TÉ GEK geworden ;)
45.AnneSinger
@MeikeMusic85 succes lieverd! Ik slaap nog als je op de radio bent, maar ga het zeker terug
luisteren!! X
46.AnneSinger
@MissMontreal finale :) :) :) #tvoh
47.AnneSinger
@MissMontreal jaloers :) Leuk gehad? Waarschijnlijk suuuupeeeer warm!! Nou, je hebt niks
gemist hier hoor! Hoewel.. Ben door naar de halve
48.AnneSinger
Dit filmpje zegt genoeg ;) http://yfrog.us/9dlizz
Aantal tweets 9 januari 2011: 1 tweet
Aantal blauw: 1
AnneSinger
@Gerardontwit thanks Gerard!!!! :)
Aantal tweets 8 januari 2011: 7 tweets

Aantal blauw: 2
Aantal roze: 1
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
Heerlijk aan het relaxen in m'n meeegaaa bed :) Fijn! Zo slapen, morgen hard aan de slag met
m'n single!!!! Yeah! http://yfrog.com/h2h7rnaj
2.AnneSinger
Lieve mensen, groot applaus voor m'n vriendinnetje en geweldige zangeres
@MeikeMusic85!!
3.AnneSinger
@MeikeMusic85 lieverd! Hoe gaat het?was heftig gisteren.. Hier gaat het goed, wel
doodmoe.. Slapen dus! Tot snel!!!! Kus!
4.AnneSinger
Pfff, wat zijn jullie lief!!!!!! :) :) :)
5.AnneSinger
Jawel, het officieel: DOOOOOOOOOOOR!!! Ben nu in Brussel om m'n single op te
nemen!!! Wordt ZOOOOO GAAAAAAF!!! :D http://yfrog.com/h4jxxerj
6.AnneSinger
Mijn lieve mama @wilgoatgo is vandaag jarig :) Happy birthday mams!!!!!
7.AnneSinger
Wat de uitslag ook zal zijn vnv, waanzinnig bedankt voor jullie steun afgelopen maanden!!!!!
Aantal tweets 7 januari 2011: 7 tweets
Aantal groen: 5
aantal roze: 2
1.AnneSinger
okay, ik ben nog niet veilig, dus als ik in de singoff kom ga ik opnieuw uit mn tenen!
2.AnneSinger
superbedankt voor al die supercoole reacties! fans ik hou van jullie!
3.AnneSinger
Whaaaaa, was weer kicken :)
4.AnneSinger
bekijk ook nog even mijn Flogscalender! www.flogs.com
5.AnneSinger
Zo, tijd gaat hard.. Druk bezig met inzingen! Straks m'n nummer repeteren :)
6.AnneSinger
Yeah, gaat lekker hier! Wordt gaaf vnaaf!

7.AnneSinger
Goedemorgen! Super veel zin aan vanavond! Voor wie het gemist hebben: hier nog een keer
mijn filmpje: http://yfrog.com/jv3l9z
Aantal tweets 6 januari 2011: 20 tweets
Aantal blauw: 2
Aantal roze: 8
Aantal groen: 3
Aantal rood: 7
1.AnneSinger
Filmpje voor jullie!! :) http://yfrog.us/jv3l9z
2.AnneSinger
@xSabineeee Dat is zeker niet waar! Alles is echt live! We moeten gewoon zaterdag weer
terug als we in de singoff staan! Niet leuk!
3.AnneSinger
Ik twitter veel? Ja, want ik wil graag met jullie fans in contact blijven! Jullie zijn heel
belangrijk voor mij!
4.AnneSinger
Je kunt je ook aanmelden via fanannehoogendoorn@gmail.com
5.AnneSinger
Wow fans, ik heb een eigen fanclub *bloos* Meld je aan op http://tinyurl.com/3x3vhre
#lovefans
6.AnneSinger
Voor alle mensen die Friesland te ver weg vinden: dat valt wel mee en het is mooi om het wat
beter te leren kennen!
7.AnneSinger
Wow, bloos helemaal van al jullie lieve reacties; zoveel lieve fans. Ik wil gewoon iets terug
doen, meer niet! Super!
8.AnneSinger
:) zulke gave reacties: ik vind het supercool om zulke acties te doen! Ik vertrouw natuurlijk
ook op jullie eerlijkheid.
9.AnneSinger
De smsjes moeten aantoonbaar zijn dmv je factuur of je sentbox van je telefoon! De
meet&greet gaat zeker door in februari; heb er zin in
10.AnneSinger
Guys & girls : ik heb een leuke ACTIE: de 10 fans die morgen de meeste smsjes met anne
naar 3131 sturen krijgen een meet&greet bij mij thuis
11.AnneSinger

O o wat zijn jullie nieuwsgierig!!!!
12.AnneSinger
Om 18.00 uur komt er actienieuws!!!!!!!!!! Wieeuuuuu
13.AnneSinger
Zijn jullie er klaar voor????????
14.AnneSinger
Heerlijk om te zien hoe mijn volgers hun foto's zoeken op mijn profielpagina. Het zijn er dan
ook ruim 6.000! Maar het loont; straks nieuws.
15.AnneSinger
Even languit op mn bank in de kleedkamer!
16.AnneSinger
Lunch gehad nu weer repeteren! Weer gaaf om hier te zijn!
17.AnneSinger
@TVOHmagazine ha ha! Nee, verzameling gaat niet weg! Anouk hangt ook nog steeds! Maar
ook mn gouden plaat nu. Hoe vet is dat!
18.AnneSinger
En....blijf mij volgen want morgen heb ik een superverrassing voor jullie!
19.AnneSinger
Het magazine van #TVOH ligt nu in de winkel! Kopen guys!
20.AnneSinger
Goedemorgen! Nu druk bezig met de repetities in de studio!
Aantal tweets 5 januari 2011: 23 tweets
Aantal blauw: 9
Aantal roze: 10
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
Zit nu in het hotel in Ede! Effe twexit tot morgen! Truste!
2.AnneSinger
Volgende week zal ik de achtergrond weer veranderen, zodat andere mensjes weer vooraan
komen!
3.AnneSinger
Kijk op mijn profielpagina van Twitter
4.AnneSinger
Hey guys, ik heb al mijn volgers als background gemaakt! Zoek jezelf terug! Gaaaafff!!!!
5.AnneSinger

@bbbraa Yeah, youre right! Sorry!
6.AnneSinger
Ben nog steeds bezig, ha ha! Dat vindt iedere vrouw toch leuk?
7.AnneSinger
@tis_ikke_ Jaaa! Supertof! Maar nu geen tijd meer! Volgende week?
8.AnneSinger
Voor de volgers: JoshVeld is mijn nichtje! Ja ja, een groot contrrast! Komt met een
reallifesoap op RTL5 en heeft een kledinglijn! JoshV!
9.AnneSinger
@JoshVeld Ja joepie, moet ik wel eerst een vet platencontract hebben, daar ga ik dus de
volgende liveshow voor zorgen! :)
10.AnneSinger
Nee hoor, voor de liveshow worden we super gestyled door Dani Bles, maar voor de repetities
eigen kleding! Maar daar wordt vaak gefilmd!
11.AnneSinger
@JoshVeld Ja, maar ik wil wel jouw kledinglijn gebruiken hoor! Of anders nog goeie tips!
Moet dus echt wel door, hè!!!!!!!
12.AnneSinger
@carlavanhoorn en mn grote hoed! :)
13.AnneSinger
@bheo1992 Is goed, zal ik doen zodra ik wat weet!
14.AnneSinger
Ik ben aan het shoppen voor de twee dagen repetities! Moet er toch leuk uitzien op de camera.
15.AnneSinger
Lekker aan het shoppen in Sneek! Als dat lukt tenminste; schiet niet echt op
16.AnneSinger
Nu even proberen een blogje te schrijven voor mijn eigen site: annehoogendoorn.com!
17.AnneSinger
@Kim_NL Ja, het gaat al weer beter. Thanks
18.AnneSinger
@LexRuyssenaars Ja, maar kan er natuurlijk niets over zeggen! Maar ik heb er alle
vertrouwen in!
19.AnneSinger
@bheo1992 Nee, sorry, mag ik dat na vrijdag met je regelen? Dan weet ik mijn agenda! :)
20.AnneSinger

Ha ha, ben niet altijd goedgehumeurd hoor! Heb ook wel eens een bad day! Maar vandaag
kan niet stuk! Je hebt van die dagen!...
21.AnneSinger
Geen optreden of uitzending van #TVOH meer missen? Voeg het nu allemaal snel en
gemakkelijk toe aan je agenda op http://bit.ly/eJqt5V
22.AnneSinger
Vanavond weer naar hotel in Ede! Zin in de liveshow vrijdag #tvoh
23.AnneSinger
Goodmorning guys! Helemaal happy wakker worden is het mooiste wat er is! Wow, love my
life!
Aantal tweets 4 januari 2011: 10 tweets
Aantal blauw: 3
Aantal roze: 4
Aantal groen: 3

1.AnneSinger
@jacquesmonasch u als trouwe fan van mij mag ik natuurlijk niet overslaan met een
felicitatie! Ik had het kunnen zingen!
2.AnneSinger
Guys, ik ga even chillen! Tot later! En aan al mijn nieuwe volgers! Bedankt!
3.AnneSinger
@BarrDoddema Nee, dus moeten jullie allemaal op mij stemmen!
4.AnneSinger
Nog even tussen het jammen door: het was vandaag een te gekke #TVOH dag: heb voor de
halve finale een GEWELDIGE verrassing voor jullie!
5.AnneSinger
Trouwens, ik zit in Sneek met een paar vrienden heerlijk te jammen! Opwarmen voor vrijdag!
Wordt weer supervet! #tvoh
6.AnneSinger
@BarrDoddema Ja, dat dus wel en dat gebeurde net ook ook bij mij!
7.AnneSinger
Over het koppelen: het lukte mij niet direct maar je kunt bij instellingen van Hyves koppel
content doen!
8.AnneSinger
Oke, mijn Hyves is gekoppeld aan Twitter, dus als ik een www plaats, dan komt dat
automatisch ook op twitter!
9.AnneSinger

Mijn vorige bericht over Twitter levert wat verwarring op maar is bedoeld voor fans die nog
geen Twitteraccount hebben! Ga naar Twitter.com
10.AnneSinger
Willen jullie echt helemaal op de hoogte blijven van mijn belevenissen bij The Voice? Volg
mij dan op Twitter @annesinger. Ik probeer dat zo
Aantal tweets 3 januari 2011: 34 tweets
Aantal blauw: 28
Aantal roze: 4
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
@LeoVinciDa mag altijd ;)
2.AnneSinger
@Chivasss92 graag gedaan, was gezellig!! :)
3.AnneSinger
@Sarah_s_song @reitse_giesbers yup ;)
4.AnneSinger
@Sarah_s_song @reitse_giesbers Olijfolie gedronken. Kan het jullie niet aanraden..
GATVER! Hahaha!
5.AnneSinger
Vrienden, ik ga pitten. Voel me niet zo lekker.. :( Hopelijk vrijdag weer helemaal oké!
Bedankt voor al jullie adviezen!! X
6.AnneSinger
@shirleyvisser Nou ja, een fashionista in de buurt is altijd handig aangezien ik dat talent mis..
:S
7.AnneSinger
http://flo.gs/302263
8.AnneSinger
Ohja, geen optreden of uitzending van #TVOH/mij meer missen? Voeg het nu allemaal snel
en gemakkelijk toe aan je agenda op
9.AnneSinger
@Sarah_s_song Thanks, jij ook! :D
10.AnneSinger
@Sarah_s_song @reitse_giesbers Hmm, ga het proberen als ik m'n Jagermeister op heb :p
11.AnneSinger
@LeoVinciDa Hahahaha, goed plan!
12.AnneSinger

@Sarah_s_song Uhuh, leuk! Kan helaas nu niet meer bellen, voel me echt slecht dus moet
naar bed!
13.AnneSinger
@JohanHvdB77 Aii.. Hebben hier altijd Weduwe Joustra! Wordt om de hoek geproduceerd ;)
14.AnneSinger
@Sarah_s_song @reitse_giesbers Kijk, jullie hebben er verstand van; FIJN! Ohja Joyce;
zullen we binnenkort ff bellen?
15.AnneSinger
@reitse_giesbers Goeie, thanks :D
16.AnneSinger
@shirleyvisser hip bij moet lopen ;)
17.AnneSinger
@shirleyvisser Ik vertrouw op jou oordeel :D Ga voor de Uggs! Whieeee! Thanks, jou advies
is belangrijk sinds ik er tegenwoordig een beetje
18.AnneSinger
@NaomivBree Ze waren niet debiel maar lief :D En ja, ik weet het nog hihi!
19.AnneSinger
@LeoVinciDa Ja, en das wel lekker :D
20.AnneSinger
@shirleyvisser Ahh, heftig joh! Wel beetje Oud en Nieuw kunnen vieren? Maarre, kunnen
Uggs dit jaar nog? Of moet ik echt Mou kopen?
21.AnneSinger
@reitse_giesbers puur sap?
22.AnneSinger
@shirleyvisser Yup, jij ook zie ik :p Al bijgekomen van je longontsteking? :O Thanks!
23.AnneSinger
@cohaba Dubbelganger.. :)
24.AnneSinger
@itsabassthing Whahahahaa! Jij bent ook niks veranderd ;)
3 Jan
25.AnneSinger
@BabetteMusic Babette! Best wishes! Vraagje: wordt geteisterd door erge keelpijn.. :( Tips?
Thee met honing, Trachtitol, hoestdrank: CHECK!
26.AnneSinger
Tja, alcohol! Helemaal niet aan gedacht haha! Beerenburg ofzo ;)

27.AnneSinger
@djee333 Vlakbij Sneek
28.AnneSinger
@isernogweliets Heb ik ;)
29.AnneSinger
@verasalemink Beiden niet!
30.AnneSinger
@cohaba niet ziek, keelpijn (zul je net zien natuurlijk)... :(
31.AnneSinger
@anneroos_p precies.. Heeeeel hard doordrinken maar ;)
32.AnneSinger
Klein detail: ik lust geen thee. Al helemaal niet met honing. Bah!
33.AnneSinger
Band repetitie was kick ass! Balen dat ik nog steeds last heb van een keelontsteking.. Dat
wordt morgen continue thee met honing drinken..
34.AnneSinger
@shirleyvisser Hey Shir, weet jij mss waar ik hier in de buurt "Mou Boots" kan kopen? X
Aantal tweets 2 januari 2011: 7 tweets
Aantal blauw: 3
Aantal roze: 3
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
“@Deaneroo: De winst in #TVOH en een geweldige muziekcarriere die doorgaat tot 2180! Ik
wens je het beste (cont) http://tl.gd/7smrp2
2.AnneSinger
Ik slaap, morgen drukke dag! Onder andere band repetitie :) Ik hou jullie op de hoogte!! X
3.AnneSinger
Nu zitten we alweer in 2011! Heel benieuwd wat dit jaar gaat brengen ;)
4.AnneSinger
Mijn oud en nieuw was te gek! Heerlijk uit m'n dak gegaan zonder alcohol (tja, op jezelf
letten hè, vanwege Voice)!
5.AnneSinger
@EmzSuper Huh, wanneer was dat?
6.AnneSinger
@baak68 Aii, sterkte!

7.AnneSinger
Hey guys! Zo, Twiter stilte gehad, maar ben weer terug ;) Iedereen oud & nieuw overleefd?
Aantal tweets 1 januari 2011: 2 tweets
Aantal blauw: 1
Aantal roze: 1
1.AnneSinger
@VanVelzenMusic GEFELICITEERD!! Whaaaaaa, geweldig!!! Tot vrijdag!
2.AnneSinger
HAPPY FUCKING NEWYEAR GUYS!!!!!!!!!!!!!!!
Aantal tweets 31 december 2010: 12 tweets
Aantal blauw: 10
Aantal roze: 1
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Dit is Chico en ik had 'm heel graag mee naar huis genomen!!!!! http://yfrog.com/h236cufj
2.AnneSinger
@Theaumes compleet naar de klote nu maar kan niet slapen. Pfffft!
31 Dec
3.AnneSinger
@Theaumes Precies! Hmh was dikke shit! Bijna janken omdat het het laatste concert was.
Gisteravond was het beste concert! Whaaaa! :)
4.AnneSinger
@deanpopstars duh.. ;) Leuk dat je bij het concert was vandaag! Tot de 7e?
5.AnneSinger
@Theaumes Hihihi! Top! Naam? Jeetje, kan niet eens een naam vinden voor m'n eigen band
bedenken. Zooooo moeilijk vind ik dat! :)
6.AnneSinger
@angietelli thanks, trusten!
7.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE gaaaaaaaaaf! :)
8.AnneSinger
@xNatasx yup, ging lekker! Fijn om weer in eigen bedje te liggen :) Tot snel! X
9.AnneSinger
@HPHoogendijk yup, helemaal! :)
10.AnneSinger
@Theaumes zal ik de backing vocals verzorgen? :)

11.AnneSinger
@TimVanRongen Tim, bedankt voor de afgelopen dagen. Vond het GEWELDIG om mee te
mogen maken!! Liefs, Anne
12.AnneSinger
HMH was echt té gek!! Whoaaa! Jammer dat het alweer afgelopen is, maarrrrr.... 7 januari
weer een verse liveshow! Jeeej! Trusten!!! X
Aantal tweets 30 december 2010: 8 tweets
Aantal blauw: 5
Aantal groen: 3
1.AnneSinger
Wij zijn er klaar voor!!! :D http://yfrog.com/h7qgfhj
2.AnneSinger
Wij kunnen alles volgen in de kleedkamer!! #HMH #tvoh http://yfrog.com/hsr6vakj
3.AnneSinger
@moniquebaas coooool!!!!!
4.AnneSinger
@GTST_fan_1991 thanksss! :)
5.AnneSinger
@louisesimon88 jaaaaaaaa, zin in!! Thanks chick! Xxx
6.AnneSinger
@giesfries thanks Gies! Balen dat je er niet bij bent :( Tot snel!!!
7.AnneSinger
In de make up! :) Bijna het laatste concert alweer.. http://yfrog.com/hssxxakj
8.AnneSinger
@KristelRoulaux de concerten zijn de shiiiiit! Morgen alweer de laatste :( Hoe is het met jou?
Nog bezig in de muziek?
Aantal tweets 29 december 2010: 9 tweets
Aantal blauw: 4
Aantal roze: 1
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
HMH is de SHIT! YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
2.AnneSinger
@KristelRoulaux Nice!
3.AnneSinger

@VanVelzenMusic Dude, waar zit je? We willen je zien bij de HMH!!!! :)
4.AnneSinger
@Theaumes komt goed :) Thanks! Bij dezen de groeten gedaan!! X
5.AnneSinger
Relaxen op de kleedkamer. Is nodig! Straks barst het feest weer los! Yiiiiihaaaaa!
http://yfrog.com/h6epkxj
6.AnneSinger
Zo, weer druk in de HMH! ff lunchen en rond tweeën het tweede concert!! Heeel veeel zin in!
:)
7.AnneSinger
En nog een cadeautje gekregen van m'n nicht die er ook was: een legging van haar EIGEN
kledinglijn Josh V!! (cont) http://tl.gd/7p9fn9
8.AnneSinger
@JoshVeld was gaaf dat je er was!!! Enne, heel erg bedankt voor je cadeau! Heel trots en blij
mee :) X
9.AnneSinger
Whaaaaaaa het was té gek vnv!!! Mega gave show :) Nu op de hotelkamer met Meike! Zijn
net de sauna in geweest, heerlijk relaxen hier!! :)
Aantal tweets 28 december 2010: 10 tweets
Aantal blauw: 4
Aantal roze: 1
Aantal groen: 5
1.AnneSinger
Nog een paar minuten....
2.AnneSinger
@JoshVeld huh, kom jij ook naar die borrel? Leuk!! Maar kom je dan ook naar het concert
kijken? :)
3.AnneSinger
Gezellig hier in de kleedkamer hihi! http://yfrog.com/h2wviuxj
4.AnneSinger
@TattooBen whoehoe! Bizar!
5.AnneSinger
Whoehoe, ons podium voor 3 dagen :) Alleen nog een beetje te leeg in de zaal :p
http://yfrog.com/h7bvicj
6.AnneSinger
Word altijd vrolijk als Lenny gaat zingen :) http://yfrog.com/h8bc2eyj

7.AnneSinger
Jeeeej, @tattooben volgt mij! Hahaha :p
8.AnneSinger
@TattooBen halllloooooo
9.AnneSinger
@TeamAnneH thanks! I will!
10.AnneSinger
Lekker ontbeten met iedereen in het hotel! Zijn nu weer in de HMH want repetities beinnen
zo! #tvoh
Aantal tweets 27 december 2010: 10 tweets
Aantal blauw: 7
Aantal groen: 3
1.AnneSinger
@xd0miniquex jaa, geweldig! Tof dat ze er zo blij mee was! :)
2.AnneSinger
@NigelBrownMusiQ ahhh, arm schaap! Je moet wel gaan slapen hoor, anders morgen niet
fit!! Nja, welterusten voor straks! Xxx
3.AnneSinger
Lekker slapen nu! Weer met Meike op de kamer; gezellig! Morgen première!!!!! Whoehoe!
#hmh #tvoh
4.AnneSinger
Net naar Burlesque geweest met Nigel, Pearl en Meike. Was zooo leuk! Nu in de hotelkamer
met Meike :) http://yfrog.com/h3vjyyxj
5.AnneSinger
@MenstruatieTV hebben jullie hem gesproken over mijn menstruatie? Haha!
6.AnneSinger
@MenstruatieTV maar die weet niet wanneer ik voor het eerst ongesteld werd schat ik zo in..
7.AnneSinger
@Theaumes duh, je bent niet bij ons ;)
8.AnneSinger
@MenstruatieTV maar hoe weten jullie het juiste antwoord dan?!
9.AnneSinger
@MenstruatieTV uhm?
10.AnneSinger
Dé kleedkamer van de HMH :) (+ cameraploeg en Shary hihi)! http://yfrog.com/gy17697773j

Aantal tweets 26 december 2010: 6 tweets
Aantal blauw: 3
Aantal roze: 2
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Ik slaap, eindelijk eens op tijd! Mogen ochtend repetities HMH!! Jeeej! Weltrusten lieve
Tweeps!! X
2.AnneSinger
@xd0miniquex ahh, leuk! Weet het nog ja :) Feliciteer haar van me!
3.AnneSinger
@Chivasss92 ahh, heb m wel verstuurd!!
4.AnneSinger
@Kleinesiets mond valt open, daarna een schreeuw: whaaaaaaaaa!!
5.AnneSinger
Ronja (2) en ik hebben dezelfde tattoo :) http://yfrog.com/h3217yj
6.AnneSinger
Whooooaaaa
Aantal tweets 25 december 2010: 2 tweets
Aantal blauw: 1
Aantal roze: 1
1.AnneSinger
@Kleinesiets hihihi! Enjoy ;)
2.AnneSinger
Merry christmas!! <3
Aantal tweets 24 december 2010: 14 tweets
Aantal blauw: 7
Aantal roze: 4
Aantal groen: 3
1.AnneSinger
@lenny_ryan jij ook Lenny! Enjoy these days :) x
2.AnneSinger
@JoanFranka jij ook lieverd! Geniet van deze dagen!! X
3.AnneSinger
Slaaaapen :) Love it! Morgen kerst vieren bij oma in Rijswijk maar eerst ff uitslapen!
Weltrusten iedereen!! X
4.AnneSinger

@xNatasx dank je, jij ook!!
5.AnneSinger
@xd0miniquex dank je, jij ook! 7 januari weer liveshow. Nu eerst vier concerten HMH!! :)
6.AnneSinger
Die gasten zijn HELDEN! #sr10
7.AnneSinger
Afgelopen dinsdag mochten we optreden bij het Glazen Huis! We zijn er ook in geweest :)
Tevens hebben we allemaal gecollecteerd! #tvoh #sr10
8.AnneSinger
Bij de veiling voor Serious Request hebben we een huiskamerconcert geveild met een
kandidaat naar keuze. De opbrengst? Voor #sr10 natuurlijk
9.AnneSinger
@40annette40 jij ook!!!!!
10.AnneSinger
Toch over geschakeld naar Serious Request ;) #sr10 Gelukkig hebben wij ook ons steentje
kunnen bijdragen!! #tvoh
11.AnneSinger
@Sander_Brand Huh? Mis ik iets?
12.AnneSinger
@Kleinesiets Hihi, thanks! Jullie ook veeeeeel plezier ;) XX
13.AnneSinger
Vanochtend compleet afgebeuld door Esther van Achmea Healt Center ;) Nu relaxen en
zometeen lekker All You Need Is Love kjken!
14.AnneSinger
Ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen!!!!!! :happysanta:
Aantal tweets 23 december 2010: 12 tweets
Aantal blauw: 5
Aantal roze: 3
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
Heel gaaf optreden in Groningen gehad met Lenny & Bart :) Waren veeeel mensen, zo gaaf!
Nu ff vrij, love it! Goed uitrusten om maandag weer
2.AnneSinger
@timknol geweldig!!!!!! :)
3.AnneSinger
@xNatasx Done :) Thanks!

4.AnneSinger
Hoe dan ook; I'm off! Morgenochtend sporten in Ljouwert dus op tijd op! Ik zeg; weltrusten
guys! X
5.AnneSinger
Hmm, toch weer niet gekoppeld volgens mij.. :S Snap er niks van haha!
6.AnneSinger
@40annette40 @wilgoatgo @hphoogendijk I know, helemaal te gek!! :D
7.AnneSinger
Volgens mij EINDELIJK Facebook/Twitter/Hyves gekoppeld :) Scheelt berichten typen hihi!
8.AnneSinger
@martjeb Veilig op Ameland aangekomen? Graag gedaan, je mag altijd meeliften ;) Have
fun! X
9.AnneSinger
Was druk en leuk in Groningen!! Iedereen die is geweest: bedankt!! :) Nog ff interview zo en
dan slaaaaaapen! http://yfrog.com/h3zs6sj
10.AnneSinger
@xNatasx hihi, graag gedaan!!! :D
11.AnneSinger
We zijn op de Grote Markt :) Super coooool! #tvoh
12.AnneSinger
Wij zijn in Groningen!! Gaan zo optreden :) Wie zijn er bij? #tvoh
Aantal tweets 22 december 2010: 10 tweets
Aantal blauw: 3
Aantal roze: 1
Aantal groen: 6
1.AnneSinger
Signeersessie in Naaldwijk was GAAAAAF!! Bedankt allemaal voor het komen vnv! Ook
heel gezellig gehad met @tattooben en Bart :)
2.AnneSinger
Volle bak hier :) http://yfrog.com/h7yv0ej
3.AnneSinger
Oma is niet jarig vandaag, maar zal d'r feliciteren van jullie haha!
4.AnneSinger
@Kleinesiets yup, on the road again ;) Uhuh; goed geslapen. Werd er echt vrolijk van! Nu
nog ff verder tukken in de auto! Druk daar?

5.AnneSinger
@VanVelzenMusic congratz mate :) Ben je ook bij onze HMH concerten? X
6.AnneSinger
Op weg naar Naaldwijk voor de signeersessie, maar eerst ff een stop in Rijswijk; m'n 90
jarige oma bezoeken :)
7.AnneSinger
@louisesimon88 jaaaaaaaaaaa, kicken :) Doen we!!!!
8.AnneSinger
Glazen Huis was gaaaaaf! Respect voor de dj's! Net lekker gegeten bij zuslief. Morgen
signeren in Naaldwijk :) #tvoh #sr10
9.AnneSinger
Zoveel mogelijk #tvoh kandidaten om 12:15 bij het Glazen Huis! Jippie :) #sr10
10.AnneSinger
Nou, als alles goed gaat, zijn we om 12:15 bij het Glazen Huis!! :) #tvoh
Aantal tweets 21 december 2010: 0 tweets
Aantal tweets 20 december 2010: 4 tweets
Aantal blauw: 3
Aantal roze: 1
1.AnneSinger
Gezellig bij lieve zus @kleinesiets en haar vriend Tom op bezoek in Vessem, Brabant :)
Morgen Serious Request Eindhovuuuuuh!!!
2.AnneSinger
@TeamAnneH geeeeen idee!! Moeten om 10:45 verzamelen bij een hotel. Als ik weet hoe
laat, twitter ik wel ff
3.AnneSinger
@WendyvanViegen Hey Wendy! Gefeliciteerd met je 17e verjaardag!! Geniet er (nog even)
van!! Liefs, Anne
4.AnneSinger
@Marissatj3 nu lukt het wel :)
Aantal tweets 19 december 2010: 13 tweets
Aantal blauw: 8
Aantal roze: 5
1.AnneSinger
@Teunhce bijna niks! Heeft hier niet gesneeuwd!!
2.AnneSinger

Anne gaat slapen :) Zooooo'n zin in! Lekker warm mandje in duiken! Ik zeg; weltrusten lieve
volgers!!! Morgen meer!
3.AnneSinger
@MMCziekenhuis altijd goed verzorgd door jullie, bedankt ;) Goede actie! Natuurlijk volg ik
jullie! Succes!
4.AnneSinger
@naamvergeten tja, andere plannen.. Sorry! Uhuh, lekker bijgekomen!! Kom je naar de
HMH?
5.AnneSinger
@Chivasss92 check je dm!! :)
6.AnneSinger
@naamvergeten bedoel je die dm over MM? Ben er helaas niet bij! :(
7.AnneSinger
@mierke75 bedoel dinsdag :)
8.AnneSinger
@mierke75 zit in de planning a.s. maandag :p
9.AnneSinger
Metmij gaat het suuuuuper, thanks iedereen! Zo te lezen met jullie ook :) Top!
10.AnneSinger
@toinedinkelberg dacht dat ik je al volgde.... Sorry! Bij dezen :)
11.AnneSinger
Enne, hoe is het met m'n volgers?? :D
12.AnneSinger
Heerlijk relaxt weekend gehad :) Lekker uitgerust!! Net uit eten geweest ter ere van papa's
verjaardag, was fijn!! Lekker vroeg naar bed!
13.Fanclubannetvoh fanclub Anne!
by AnneSinger
zo trots op onze kerstwens voor al onze lieve volgers en natuurlijk voor @AnneSinger
http://www.youtube.com/watch?v=NoNaw1IH7L8
Aantal tweets 18 december 2010: 1 tweet
Aantal groen: 1
AnneSinger
Wow, gister was geweldig!! Iedereen die heeft gestemd: BEDANKT!!!!!!! :D Vandaag relax
dagje gehad, heeeerlijk!!!!

Aantal tweets 17 december 2010: 2 tweets
Aantal groen: 1
Aantal roze: 1
1.AnneSinger
De link is deze: http://bit.ly/fNxZYG en die verwijst door jouw eigen site op de sectie
kalender. Dit is Flogs mensen! Check m'n site :)
2.AnneSinger
Hey guys! Make up zit er op, haar is gestyled, mooi kleding aan dus... Repeteren voor vnv!
Ben heel relaxed en heb er zin in :) Jullie ook?
Aantal tweets 16 december 2010: 4 tweets
Aantal blauw: 2
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
In de hotelkamer met Meike :) Liggen brak op bed haha! Zo nog even met z'n allen wat
drinken in de bar! Daarna slaaaaapen!! :D
2.AnneSinger
@lidelfnl gaaaf! Gefeliciteerd :)
3.AnneSinger
@rayklaassen heftig, maar geweldig dat je er bij bent. Respect! Tot morgen!
4.AnneSinger
Heerlijk gegeten :) Zometeen m'n nummer repeteren!! Heel veel zin in morgen!!
Aantal tweets 15 december 2010: 7 tweets
Aantal blauw: 3
Aantal rood: 4
1.AnneSinger
Slapen! Real Life morgen terug kijken :) Nu in het hotel! Morgen drukke dag! Vergeten jullie
de kerstkaart actie niet? :) Truste!!! X
2.AnneSinger
Goed, de kerstkaart actie: stuur mij je leukste, gekste of mooiste kerstwens en wie weet krijg
je van mij een handgeschreven kerstkaart!
3.AnneSinger
@NigelBrownMusiQ hahahaha! Toch fijn om te weten :p Maarre, wij houden ook van jou
hoor!
4.AnneSinger
@NigelBrownMusiQ love je mij niet?! :'( Nee hoor, just kiddin'!
5.AnneSinger
@Ol1977 tot morgen :)

6.AnneSinger
Laat jullie morgen weten wat het inhoudt.. ;) Weltrusten guys!! I'm off!
7.AnneSinger
In bed. Drukke dag gehad! Avond heerlijk doorgebracht met m'n vriendinnen! Morgen weer
vroeg op! Heb een leuke "kerst-kaart" actie bedacht!
Aantal tweets 14 december: 7 tweets
Aantal blauw: 4
Aantal groen: 1
Aantal roze: 2
1.AnneSinger
@Chivasss92 hoe dan ook, het komt goed! Sterkte vandaag!
2.AnneSinger
@waylonline succes!
3.AnneSinger
@LexRuyssenaars zoiets ja :)
4.AnneSinger
@shirleyvisser doe ik :)
5.AnneSinger
Op weg naar A'dam voor de dansrepetitie :) #tvoh
6.AnneSinger
Omrop Fryslân interviewt ook familie en vrienden :) http://yfrog.com/h0wxcwj
7.AnneSinger
Omrop Fryslân is in the house! Wordt vrijdag vanaf 18:00 uitgezonden!!
Aantal tweets 13 december 2010: 28 tweets
Aantal blauw: 22
Aantal roze: 4
Aantal groen: 1
Aantal rood: 1
1.AnneSinger
Haha! Iedereen wil een kerstkaart van me :) Daar ga ik nog een leuke actie voor verzinnen,
morgen meer.. ;) Nu slapen! Bye guys!
2.AnneSinger
@HPHoogendijk dank je! Idd, dol op Wende :)
3.AnneSinger
Zo, al onze Friese kerstkaarten geschreven :) http://yfrog.com/h257lyj

4.AnneSinger
@giesfries Jammer.. Maar wel leuk dat Greg komt!
5.AnneSinger
@sarah050 Ik woon in Friesland..
6.AnneSinger
@Mirandaah_ Beetje.. ;)
7.AnneSinger
@judithjuh Geeeen idee! Hoor ik morgen denk ik
8.AnneSinger
@annekromkamp Bij nader inzien.. :p
9.AnneSinger
@KevinOkkema Doe ze de groeten :D
10.AnneSinger
@xBabetMusic Misschien.. Haha!
11.AnneSinger
@LeoVinciDa certificaat gekregen haha! Trouwens, m'n katten waren ook verliefd op je taart.
Had er laatst eentje betrapt, was aan het eten!
12.AnneSinger
@LeoVinciDa Tja, had zelf het vermoeden dat het in Zuid-Afrika lag ofzo :S Klinkt niet echt
NL's hè? :) Paps en mams hebben een inburgerings
13.AnneSinger
Vanavond vrij: jeej! Dat betekent GTST en Popstars :p Wel vroeg naar bed, Omrop Fryslân
staat om 9:30 voor de deur ;)
14.AnneSinger
@giesfries Zeg dat wel :p Hahah! Maarre, had je m'n vorige reply naar jullie gelezen?
15.AnneSinger
@LeoVinciDa Haha, idd! Sneek = Snits. Ik woon in Goenga. In Fries = Goaiingea :)
16.AnneSinger
@LeoVinciDa Bijnaaaaa! De officiële is Fryslân Boppe :p
17.AnneSinger
@Dennickk Ik ook :) Thanks!
18.AnneSinger
@marienkorterink Ohja! Ik dm ff!
19.AnneSinger
@Starley1985 Ik lees idd en slaap uit :) Heerlijk!

20.AnneSinger
Nog een beetje relaxen vandaag.. Vanaf woensdag begint de hectiek van The Voice weer :D
Heeeel veeel zin in!
21.AnneSinger
@TeamAnneH Wat ik me nog afvroeg; weet je hoe de mensen aan mijn nummer komen via
internet? Kan het nergens vinden!
22.AnneSinger
@maxinebizarre_x Swarovski :)
23.AnneSinger
@giesfries Ohja: kunnen jij en Greg morgen om 9:30 hierheen komen? Of moet je werken?
I.v.m. Omrop Fryslan, ze komen filmen!
24.AnneSinger
@shirleyvisser Hahahaha, was het maar zo :p
25AnneSinger
Morgen komt Omrop Fryslan filmen :)
26.AnneSinger
@giesfries Ze komt naar mij toe haha! Super fijn! Maar.. Wel heeeeel zwaar!
27.AnneSinger
@Princee_Semm NUF?
28.AnneSinger
Hallo allemaal! Vanochtend getraind door Esther van Achmea Health Center. Jeetje!
Spierpijn morgen, I guess.. Meer mensen die daar sporten?
Aantal tweets 12 december 2010: 21 tweets
Aantal blauw: 12
Aantal roze: 8
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Goed, ondanks het heftige nieuws vandaag, maar eens een poging doen om te slapen. Sleep
well guys!
2.AnneSinger
@LotteKeizer z'n advertentie op marktplaats stond nog online.. Zo'n beetje heel NL kent z'n
naam nu al.
3.AnneSinger
@LeoVinciDa hahaha!
4.AnneSinger
Geschokt vanwege de "Robert Manny" zedenzaak.

5.AnneSinger
Tja, sorry van die schoenen guys.. Heb nou eenmaal een schoenen fetisj!! :p haha!
6.AnneSinger
@AngelaTrumpet huilen! En lachen haha!
7.AnneSinger
Weer een hoop krabbels beantwoord :)
8.AnneSinger
@Priscilla_Awen yup :)
9.AnneSinger
@chrisd1986 exact ;) Ik doe álles (hmpf, bijna alles) voor gratis schoenen haha! I Will,
thanks!! X
10.AnneSinger
@chrisd1986 was m'n eigen keus ;) Wat zou jij doen, als je allemaal gratis schoenen zou
krijgen?!
11.AnneSinger
@naamvergeten nee, helaas.. Ben ook niet zo sterk haha!
12.AnneSinger
Thanks guys! Vind ze echt top :) Weet niet of ik ze vrijdag aantrek. Moet wel bij de outfit
passen hè ;) Wellicht een ander paar van Dolcis!
13.AnneSinger
@SuperMiek hahaha! Ze zijn €50.. Leuk cadeau ja ;)
14.AnneSinger
Ohja, gister nog deze "pippie langkous" laarsjes opgehaald bij Dolcis :) Zoooo blij mee!
http://yfrog.com/h0hqdaj
15.AnneSinger
@Bianc0w @wilgoatgo Heb een paar jaar Chin's gehad. Geweldige diertjes :)
16.AnneSinger
@JoanFranka Lieverd, je verdient het album heeeel erg! Mss geen nummer 1 met The Voice,
dan maar het album wat je gaat maken op nummer 1? :p
17.AnneSinger
@TattooBen En, weer helemaal overspoeld met reacties? :) Tot vrijdag!
18.AnneSinger
Goh, jullie zijn ook creatief geweest met plaatsnamen haha! Nice ;)
19.AnneSinger
@nielsieeee Jaaa, heeel veeeel zin! Lekker rocken :)

20.AnneSinger
Hallo allemaal! Hebben jullie dit gelezen in Vrouw magazine (bijlage Telegraaf)? :)
http://yfrog.com/gy9cyrj
21.AnneSinger
Ben idd eerder ook al naar de kapper geweest; eerste keer kleuren, tweede keer knippen :)
Kapper had weinig tijd, moest in twee delen haha!
Aantal tweets 11 december 2010: 6 tweets
Aantal blauw: 1
Aantal roze: 4
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Ligt allemaal in Friesland haha!!
2.AnneSinger
Ja, bizar hè! Moest ik ook aan wennen, die plaatsnamen :) Nog een paar: Poppenwier,
Wommels, Gau, Goaiingea, Sexbierum, Lytse Wierum :p
3.AnneSinger
Daarna naar een activiteiten centrum voor mensen met een beperking geweest bij hun
kerstmarkt, nu bij vrienden :)
4.AnneSinger
Hmm, ben idd heel stil geweest op Twitter.. Om jullie ff up te daten; vanochtend bij kapsalon
Patries in Scharnegoutum geweest (waar?!) :p
5.AnneSinger
@40annette40 jeeeeej! Mijlpaal :D Dank je!!!
6.AnneSinger
Thuis. Eindelijk! Was een heftige avond.. Ga Joan heel erg missen :( Nu slapen. Eindelijk!
Aantal tweets 10 december 2010: 16 tweets
Aantal blauw: 7
Aantal roze: 2
Aantal groen: 7
1.AnneSinger
Thanks guys, jullie geven leuke reacties! Jurkje is van EDC :) Uitslag zo.. Spannend..
2.AnneSinger
@chrisd1986 hahaha!
3.AnneSinger
Krijg nog steeds reacties over optreden bij Waylon :) Thanks, super lief!!!
4.AnneSinger

@KevinOkkema jaaa, de shit! En wat is Fer een schatje! Super hier, maar we missen je! Hoe
ist met jou?
5.AnneSinger
Geen Dolcis schoenen vandaag.. Had ze klaar liggen, mét hak, compleet vergeten..
6.AnneSinger
WOW! Esther was geweldig! Zo benieuwd naar de rest...
7.AnneSinger
@Kleinesiets haha! Jij bent ere-lid! :p
8.AnneSinger
Ik hoef vnv nog niet te zingen, nog een weekje rust! Nu collega's aanmoedigen :) #tvoh
9.xNatasx Natascha
by AnneSinger
Waarom worden er niet meer mensen lid van de @AnneSinger fanhyves? http://bit.ly/de71Fg
jullie moeten wel lid worden! ;)
10.AnneSinger
Het is hier weer gezellig! Net als jullie, heel benieuwd naar de show vnv! Wordt mega
spannend.. #tvoh
11.wilgoenga Willemijn
by AnneSinger
Geweldig filmpje van @annesinger http://tiny.cc/15af0
12.AnneSinger
@TeamAnneH Ik bedoelde dat je 'm best persoonlijk kunt overhandigen hoor :) Ik ben niet
een of andere onbereikbare BN'er :p Gewoon Anne!
13.AnneSinger
@FerryLagendijk was een geweldige show! De BOM!! Enne, thanks voor het begeleiden!
You rock!! :)
14.AnneSinger
@waylonline via deze weg wil ik je nog even bedanken voor de TOP avond! Jullie show was
de BOM! Enne, thanks dat ik mocht zingen!! You rock!
15.AnneSinger
@Rikst88 yup, morgen is goed! Ach ja... Ben zelf ook wel eens een muts :p
16.AnneSinger
Pfff, gewoon ff mogen zingen bij Waylon... JEEJ! Wat een TOP avond!!! Whaaaaaaaa! :D
Aantal tweets 9 december 2010: 13 tweets
Aantal blauw: 6
Aantal roze: 7

1.AnneSinger
Verschillende reacties gehad, maar idd; het is Waylon! Vriendin en ik zijn er bij, jippie! :)
2.AnneSinger
Oké tweeps, jullie mogen raden; wie is dit? http://twitpic.com/3effdi
3.AnneSinger
@TeamAnneH ik denk het wel!
4.AnneSinger
@TeamAnneH Och meisje, ik vind het zoooo lief! NIET NORMAAL! Maarrrrr.. het kost
zoveel geld! Voor MIJ?!
5.AnneSinger
@djoekewestdijk Hahahaha!
6.AnneSinger
Haha, iemand vraagt of ik mijn Fiatje wil veilen voor Serious Request :D Hmm, wie weet...
Haha!
7.AnneSinger
Ben dus heeeel hard aan het oefenen op hakken :p Gaat best goed eigenlijk.. Geen gewiebel
meer haha!
8.AnneSinger
Ennnn, ook nog 3 paar schoenen van Dolcis gekregen!!! Gratis, gewoon gratis! Voel me jarig,
nu al!!!! Whaaaaaaa! http://yfrog.com/gyt0j0j
9.AnneSinger
Ennn, ook binnen: de drie paar schoenen van Dolcis!! Gratis gekregen, WOW!!! Voel me
jarig!!! http://yfrog.com/h2vnp01j
10.AnneSinger
Jawel; de zelfgebakken appeltaart van @leovincida us binnen! Via de post gekregen :) Hij is
heerlijk!!! http://yfrog.com/h0zlz0j
11.AnneSinger
@LeoVinciDa Helemaal heel, helemaal lekker! Heb al een stuk gehad! YUMMIE!!!!!!! :)
12.AnneSinger
@LeoVinciDa Hij is errrrrrrr!! :D:D:D:D:D
13.AnneSinger
@TeamAnneH NEEEEEEEEEEEE!!!!! DAT MEEN JE NIET!! SERIEUS? HAHAHAHA
Aantal tweets 8 december 2010: 13 tweets
Aantal blauw: 6
Aantal roze: 2
Aantal groen: 5

1.AnneSinger
Lieve mensen, ik slaap :) Jullie waren weer lief vnv (reacties)! Ik lees álles, thanksssss! X
2.AnneSinger
@marienkorterink ga ik doen! Top!
3.AnneSinger
@LeoVinciDa jeeeeej! Ik laat het weten als 'ie er is! Heeeel benieuwd!
4.AnneSinger
@Chivasss92 jaaa, top! Ik ga het checken :)
5.AnneSinger
@michielveenstra Hier ook, hier ook, hier ook!!!!! http://twitpic.com/3e5ksq
6.AnneSinger
Voelde de spanning wéér.. Hart in m'n keel! Maar..... Volgende week vlammen!!! ;)
7.AnneSinger
Uhuh; het was vis ;) Vergeten jullie niet naar the voice real life te kijken? Zie je mij huilen :p
Én lachen haha!
8.AnneSinger
Thuis! Was leuk vandaag :) Mams heeft weer voor een geweldig diner gezorgd!
http://twitpic.com/3e3zlt
9.AnneSinger
@marienkorterink prima, leuk! Hoe laat? Bellen jullie mij? Zo ja, dan dm ik ff mn nummer!
10.AnneSinger
Aan het zingen!! :) http://twitpic.com/3e2bud
11.AnneSinger
Staan gewoon op het podium van de HMH!!!! http://twitpic.com/3e2bh1
12.AnneSinger
@jvdboom jeeej, was leuk!!
13.AnneSinger
We zijn in A'dam bij de HMH... ;)
Aantal tweets 7 december 2010: 7 tweets
Aantal blauw: 1
Aantal roze: 3
Aantal groen: 3
1.AnneSinger
Trusten iedereen! Sleep well! Morgen dagje Voice! Als er internet is, houd ik jullie op de
hoogte!! :) x

2.AnneSinger
@LeoVinciDa gaaaaaaf! Thanks :) dm ff mn adres!
3.AnneSinger
Thanks guys, leuke reacties op mn haar! Komt een betere foto morgen :) Ga nu slapen, ben
kapot! Trusten peeps! X
4.AnneSinger
Ohja, foto van kapsel :) Hier een kleine sneak peak! http://twitpic.com/3dus3p
5.AnneSinger
Jup, Jeroen schaatst goed! Mag nog niks zeggen over mn liedje helaas.. Niks gemist op
Twitter volgens mij ;)
6.AnneSinger
Ook mn liveshow nummer gerepeteerd; wordt waanzinnig! Heb ik nog iets op twitter genist?
:)
7.AnneSinger
Kidsss! Heb te weinig getwitterd, had geen bereik :( Was een top dag! Heerlijk geschaatst met
Jeroen en de girls!
Aantal tweets 6 december 2010: 28 tweets
Aantal blauw: 19
Aantal roze: 8
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
@naamvergeten ja, haha! Kom jij dan fotograferen? :)
2.AnneSinger
@shirleyvisser Trusten! X
3.AnneSinger
Ik ga slapen :) Zal morgen ff een foto sturen van m'n nieuwe haar, is echt anders! Om 9:00
richting Laren om te schaatsen! Yippie! Trusten!!
4.Fanclubannetvoh fanclub Anne!
by AnneSinger
Wow, followers gaat ook hard nu! :) wat fijn! Hebben jullie het berichtje van @AnneSinger al
gelezen op de site? :) Check it out!
5.AnneSinger
@LeoVinciDa Wow, geweldig :D Hmm, dat red ik nog wel denk ik.. Haha
6.AnneSinger
@shirleyvisser Ik weet het! Maarre, zal ik doen :p
7.AnneSinger

@shirleyvisser Helemaal top! Morgen druk dagje en woensdag druk dagje, maar beloof dat ik
deze week ff een filmpje maak!
8.AnneSinger
@shirleyvisser Hoeft nu nog niet joh! Zien we nog wel een keer :p Jij bent de website chick :)
9.AnneSinger
@Chivasss92 heeft de site gemaakt. Zoooo te gek! Ben er heel blij mee :D
10.AnneSinger
@Teunhce Leukkkkkkk!
11.AnneSinger
@shirleyvisser Uhuh, is ook zo. Wel suuuuuuper lief. He, maar "onze" site is ook de bom! :D
12.AnneSinger
@HiddeVerhoeve @Chivasss92 heeft de site gemaakt. Geweldig toch? Whoehoe! :D
13.AnneSinger
@Chivasss92 doe ik al :p
14.AnneSinger
@Djrico1968 Top!
15.AnneSinger
@MarjoleinLinda dit is de officiële link: http://www.wix.com/teamanne/teamanne
16.AnneSinger
@shirleyvisser moeilijk zeker? :p Mss iets voor later hahah!
17.AnneSinger
@shirleyvisser Heb de site gezien. Is een stuk rustiger/overzichtelijker. Top! :D Een keer iets
in flash lijkt me ook de bom :) Heel moeilij
18.AnneSinger
Enne, jullie mogen altijd @TeamAnneH volgen hè ;)
19.AnneSinger
@Chivasss92 Wat een super gave site! Jeetje.. Ben er helemaal stil van. TE GEK!
20.AnneSinger
Lieve mensen, hebben jullie dit al bekeken? http://tiny.cc/pjwtr ECHT DE MOEITE
WAARD!! Geloof me ;)
21.AnneSinger
“@Chivasss92: Zo trots op mn eigen gemaakte fansite voor @AnneSinger! Neem even een
kijkje! www.wix.com/teamanne/teamanne”
22.AnneSinger
@Martine27888 klopt, thanks! Vnv ff regelen :)

23.AnneSinger
“@Chivasss92: yeah mn fansite van @AnneSinger is bijna toonbaar!
www.wix.com/teamanne/teamanne” -- Wooooooow guys, check dit!! Gaaaaaaf!!!!
24.AnneSinger
In de kapperstoel bij m'n vriendin thuis ;) Heeeeel benieuwd naar het resultaat!! Jullie krijgen
een foto!
25.AnneSinger
Damn, wat is Rolling In The Deep van Adele toch een GEWELDIG nummer!
26.AnneSinger
@shirleyvisser hihihi
27.AnneSinger
@jvdboom jeej :) Was geweldig!!!
28.AnneSinger
Zo, alweer een hoop geregeld vandaag! Zin in de week :) Morgen schaatsen met Jeroen en de
meiden!
Aantal tweets 5 december 2010: 32 tweets
Aantal blauw: 22
Aantal roze: 8
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
@JoshVeld hey girl! Kan ik jou morgen ff contacten (tel., mail, twitter) voor wat styling tips?
X
2.AnneSinger
Bye eveyone! Sleep well! :)
3.AnneSinger
@LeoVinciDa klopt, maar slapen kan ik altijd! Jij ook weltrusten. Enne, we'll keep in touch!!
:)
4.AnneSinger
@naamvergeten sleep well!
5.AnneSinger
@40annette40 trusten Annette :)
6.AnneSinger
@LeoVinciDa Hahaha, das goed :D Laat maar weten wanneer, dan dm ik je mijn adres :) Zie
er naar uit!! Yum!
7.AnneSinger

Guys, tijd om te pitten! Morgen veel geregel op het programma. Houd jullie op de hoogte ;)
Weltrusten!! X
8.AnneSinger
@LeoVinciDa Hahahaha, idd :D
9.AnneSinger
@LeoVinciDa Bedoel het niet lullig hoor, maar wil die reis besparen!! :)
10.AnneSinger
@LeoVinciDa Hmm, gaat niet gebeuren, hoe lief ook. Veel te ver weg voor een taart! Echt!
Opsturen?
11.AnneSinger
@xNatasx Goed plan! Ga nu naar bed, dus regel ik morgen! Deal :)
12.AnneSinger
@xNatasx Yup ;)
13.AnneSinger
@LeoVinciDa Waar woon je?
14.AnneSinger
@Chivasss92 Wow! Serieus echt heel mooi. Suuuuuuper cool! Voel me vereeerd :D
15.AnneSinger Anne
@LeoVinciDa Geweldig :D Ik woon vlakbij Sneek. Ligt dat op de route? ;)
16.AnneSinger
@Dennickk Uhm.. Je vergist je daarin :p Ben sowieso, als ik niet met voice bezig ben, altijd
druk met promotie! 7 dagen per week!
17.AnneSinger
@mistertata1987 WOW! Geweldig, thanks! :)
18.AnneSinger
Al dik 25 pagina's gehad! Nog zo'n 25 te gaan ;) Heerlijk werkje!
19.AnneSinger
@naamvergeten Bij dezen: bedankt voor je lieve bericht en dat je zo meeleeft! Echt top! :D
20.AnneSinger
@Chivasss92 Ahhh, TE GEK! Wat lief joh!! :D Houd me op de hoogte :)
21.AnneSinger
@Chivasss92 Hahahaha, duimen dan maar ;)
22.AnneSinger
Alle Hyves krabbels aan het beantwoorden; leuk! :D Ondertussen staat Peter R. aan. Spanning
alom!

23.AnneSinger
@RJAntigua Hey dude! Beter te laat dan nooit... GEFELICITEERD!! Leuke dag gehad?
Knuffel voor jou en Shir!
24.AnneSinger
@MissMontreal Geniet ervan ;)
25.AnneSinger
@LexRuyssenaars Yup, zoek m'n eigen nr's uit! Zal 'm in gedachten houden, goede tip!
Thanksss!
26.AnneSinger
@Chivasss92 Hij heeft me overgeslagen.. :( Maar ik neem genoegen met tvoh winnen :p En
jij?
27.AnneSinger
Weer helemaal vol energie zin om de week te beginnen!!
28.AnneSinger
Wooow: gister om 16:00 's middags gaan pitten, nu pas wakker!! Was denk ik nodig haha!
Dusssss.. Ik ben er weer!!
29.AnneSinger
Nu nog even een uiltje knappen! Ben kapot, maar het is de moeite zooo waard!! :)
30.AnneSinger
Cameraploeg langs geweest van Voice , was zooo gezellig :) Iedereen die heeft
gestemd/gesteund: écht bedankt! You guys ROCK!! #tvoh
31.AnneSinger
Voor de niet-uitslapers onder ons; goedemorgen!! Uhm, ik ga slapen ;)
32.AnneSinger
Happy.
Aantal tweets 4 december 2010: 0 tweets
Aantal tweets 3 december 2010: 10 tweets
Aantal blauw: 2
Aantal roze: 1
Aantal groen: 7
1.AnneSinger
Komt goed guys! Sing off? Ik ga m rocken. Punt.
2.AnneSinger
Wow, dat was gaaf! Wil nog een keer :)

3.AnneSinger
Spannend, pffffffffff! Maar... Zometeen optreden met Jeroen! Gaaaaaaf!
4.AnneSinger
@waylonline zwaar hier.. Pffffff!
5.AnneSinger
Dank jullie lieverds. Écht lief! Voel me meteen een stuk beter!
6.AnneSinger
Ik haat het om jullie te moeten smeken, maar.... Willen jullie ajb 1x stemmen? Heb het heel
hard nodig denk ik..
7.AnneSinger
Pfff spannend! Whaaaa! :) #tvoh
8.AnneSinger
@missdk Hey Doutzen! Zit je weer voor,de buis vnv? We gaan knallen! Groetnis, Anne
9.AnneSinger
Gaan zo eten en de uren aftellen.. Spanning stijgt hier al een beetje!
10.AnneSinger
Massage gehad hier! Echt geweldig! Ben helemaal zen :)
Aantal tweets 2 december 2010: 1 tweet
Aantal blauw: 0
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Sorry guys, vrij twitterloos vandaag door de drukte! Diner gehad, bijna tijd om te relaxen!!!
Aantal tweets 1 december 2010: 3 tweets
Aantal roze: 3
1.AnneSinger
Wow, was super leuk in Den Haag! Nu op weg naar Ede; slaaaaapen!
2.AnneSinger
Nu in studentencafé Trees in Drn Haag. Optreden, jawel! :)
3.AnneSinger
Op weg naar Den Haag! Optreden bij InHolland!
Aantal tweets 30 november 2010: 11 tweets
Aantal blauw: 8
Aantal roze: 2
Aantal groen: 1
1.AnneSinger

@sjakelmuch oei, das wel ver! Maarrr, wie weet kan ik eens iets regelen ;)
2.AnneSinger
Slapen, moe! Morgen dagje Den Haag met wat optredens :) leuk, leuk, leuk! Trusten peeps!!
3.AnneSinger
@Rikst88 jaaaaaaa jippie!!!
4.AnneSinger
@Sander_Brand hahahaha
5.AnneSinger
@Sander_Brand yup, daar slapen we! Catweazle? Huh? :)
6.AnneSinger
@Kleinesiets jeeeej :) Ga je m'n vriendinnetjes en gitarist ontmoeten!
7.AnneSinger
Repetities gehad, was gaaf! Nu ff gtst kijken en koffer inpakken; morgen en overmorgen in
hotel!
8.AnneSinger
@dijkshoorn jaaaaaaaaaaaa
9.AnneSinger
Vanochtend interview gehad, net nog ff uurtje geslapen en nu richting Amsterdam!
10.AnneSinger
@shirleyvisser gaaaaaaaaaaf :D
11.AnneSinger
@waylonline neeeee :( Echt balen!! Maar heb het liedje wat ik wél ga doen helemaal naar
"Anne" gevormd. Ben er, uiteindelijk, wel oké mee!
Aantal tweets 29 november 2010: 23 tweets
Aantal blauw: 19
Aantal roze: 4
1.AnneSinger
@JustSayANNE ik voorspel met je mee :p
2.AnneSinger
@Sander_Brand ben je nu aan het overstappen naar het vijandige kamp? ;) Nee hoor, kiddin'!
Ben is TOP!
3.AnneSinger
@shirleyvisser killer heels! Top!
4.AnneSinger
@Kleinesiets vind jou meer een katje, tom de hond. Goede combi! :)

5.AnneSinger
@RJAntigua that's the spirit ;)
6.AnneSinger
@waylonline geloof me, jij rockt het meest :) Was gaaf dat je ons coachte voor #tvoh! Heeeel
veel aan gehad, thanks!
7.AnneSinger
Trusten iedereen :) Tûtsje fan Anne!
8.AnneSinger
@WesleyKrip denk volgende week.. Als ik het weet, zal ik het ff melden!
9.AnneSinger
Zo mensen, ik ben weg! Lekker slapen :) Morgen druk dagje, leuk! XXX
10.AnneSinger
@Chivasss92 Leuk zeg :D
11.AnneSinger
@Chivasss92 Gaaaaf! :)
12.AnneSinger
@Chivasss92 Wow, ben je Fries? :)
13.AnneSinger
@Chivasss92 Zooo schattig!
14.AnneSinger
@40annette40 Klopt.. De zomer is te kort, de winter te lang. We willen maar 1 dag sneeuw..
Pfff! :D
15.AnneSinger
@Shary_an dansrepetitie? :)
16.AnneSinger
@ChantalBles hey Chantal! Wil jij me volgen? Wil je namelijk een dm sturen. Heb een
vraagje over vrijdag liveshow :) #tvoh
17.AnneSinger
@ChantalBles hey Chantal! Wil jij me volgen? Dan kan ik je een dm sturen. Heb namelijk
een vraagje over vrijdag liveshow :) Thanks!
18.AnneSinger
@toinedinkelberg bedankt voor je hulp, super!! Bedankt :)
19.AnneSinger
Idd, wel weer Popstars kijken haha! Toevallig (bijna) altijd de maandag avond vrij :)

20.AnneSinger
@Kleinesiets klopt! Maarre, een vogeltje zou ik ook tof vinden. Hup; naar het Zuiden :p En
wat zou jij zijn?
21.AnneSinger
@Chivasss92 sneeuwvlokjes.. Kwam niet zo over begrijp ik? :p
22.AnneSinger
Ik ga niks Twitteren over het weer en verkeer.
23.AnneSinger
@JoshVeld hey! Jij kent Chantal Bles ook, toch? Doet onze styling! :)
Aantal tweets 28 november 2010: 12 tweets
Aantal blauw: 9
Aantal roze: 3
1.AnneSinger
@raven_schrijft de mijne heeft een wit blesje en is ook moddervet :p
2.AnneSinger
@40annette40 weltrusten en tot de 29e!!
3.AnneSinger
Hij heeft eindelijk een ander plekje gevonden ;) Nu heb ik het koud.. Het is ook nooit goed
haha! http://twitpic.com/3b4xzl
4.AnneSinger
@cohaba vond het niet super.. Ga het filmpje nog posten ja! Wanneer ga jij naar popstars?
5.AnneSinger
@shirleyvisser hahaha
6.AnneSinger
@ChantalBles hey, dat ken ik :p
7.AnneSinger
@nickensimontwit ach, jullie hebben weer ander talent. Toch? :p
8.AnneSinger
Ligt een kat op m'n schoot. Zodra ik beweeg wordt 'ie pissig.. Áltijd!
9.AnneSinger
@Chivasss92 volgens mij niet :(
10.AnneSinger
@shirleyvisser is goed! Leuk! Zal morgen ook nog iets van een filmpje.opnemen ofzo!
11.AnneSinger
Huiskamerconcert geregeld! Zin in :) Nu natuurlijk ff de finale checken van So You Think!

12.AnneSinger
@shirleyvisser hey shir! Ben bezig met een stukje over Waylon
Aantal tweets 27 november 2010: 11 tweets
Aantal blauw: 7
Aantal roze: 2
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
Jaja; volgende week is de Beste Coach Jeroen bij Ik Hou Van Holland! ;)
2.AnneSinger
@tj_today hey dude! Was een gaaf stuk in de LC! Bedankt :) Groetjes, Anne
3.AnneSinger
@LeoVinciDa graag gedaan :) Heb geen manager! Zal m'n adres ff dm'en, de koffie staat
klaar :p
4.AnneSinger
Hupsakee: relaxen voor de tv. Ik hou van Hollanddddd! :)
5.AnneSinger
Wij hebben een heel bijzondere Sinterklaas ;) http://yfrog.com/2gvfd0j
6.AnneSinger
@Sander_Brand gefeliciteerd!!!! :)
7.AnneSinger
@SarinaVoorn chick, je was de bom! Ik ga keihard balen dat je er niet meer bij bent. :'(
Sterkte meid, je verdient meer!
8.AnneSinger
@LeoVinciDa dat sla ik natuurlijk niet af! Dus... Ik volg je! :)
9.AnneSinger
@jpschadde mis ik iets?
10.AnneSinger
Eindelijk in bed! Wat een heftige avond zeg.. Balen dat Sarina er uit is.. Zo'n lieverd, had haar
veel meer gegund! De keuze was ZWAAR!
11.AnneSinger
@JoshVeld :)
Aantal tweets 26 november 2010: 10 tweets
Aantal blauw: 4
Aantal roze: 2
Aantal groen: 4

1.AnneSinger
@MauritsPetri hahaha! Graaaaag :)
2.AnneSinger
@lidelfnl zal je ff volgen, mag nu ook wel!
3.AnneSinger
Dolcis it is.. ;)
4.AnneSinger
@Sander_Brand nu heb ik er een gezicht bij! Leuk! :)
5.AnneSinger
http://twitpic.com/3ag2ji wat vinden jullie van mijn nieuwe glitter shoes? :)
6.AnneSinger
Pffff, wat een goede show! Ik wil ook weer! :) #tvoh
7.AnneSinger
@Sander_Brand waar zitten jullie?

8.AnneSinger
Yup, jullie zagen me filmen :p Publiek ging bizar uit z'n dak hier! Ik geef het toe: Robbie is
leuk..
9.AnneSinger
Dus jullie kijken ook weer? :) Heerlijk om te kunnen kijken zonder eruit te kunnen gaan!
#tvoh
10.AnneSinger
En we zijn er weer!
Aantal tweets 25 november 2010: 57 tweets
Aantal blauw: 36
Aantal roze: 4
Aantal rood: 16
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
@Charlottetb heb d'r ooit mogen ontmoeten.. Wat een geweldig mens! Whoaaa! En haar
nieuwe single? TOP!!
2.AnneSinger
@40annette40 graag gedaan :) Slaap lekker!
3.AnneSinger
Goed guys, na de twee saaie minuten tanden poetsen is het tijd om te slaaapen :) Hoewel,
eerst boekje lezen. Ik zeg: twexit!

4.AnneSinger
@g_j_s hahaha
5.AnneSinger
Hmm, het viel me net, tijdens het tanden poetsen, op hoezeer ik me die twee minuten altijd
verveel.. En dat 2x per dag! Ben ik de enige?
6.AnneSinger
@40annette40 Nou Annette, je krijgt straks meer berichten dan ik hahah! Iedereen feliciteert
je! :D
7.AnneSinger
@shirleyvisser Hahaha, is goed! Heb dit weekend tijd!
8.AnneSinger
Toch leuk dat iedereen zo sportief reageert! Tja guys, er kan er maar 1 tegelijk winnen! Maar
gun het iedereen, geloof me!
9.AnneSinger
@shirleyvisser Hey Shir! heb je m'n mailtjes gekregen? En is er op dit moment nog iets wat ik
kan doen voor de site?
10.AnneSinger
Pff, wat een reacties! Top! :)
11.AnneSinger
@40annette40 Ik volg je!
12.AnneSinger
@Kleinesiets Absoluut, jij zeker ;)
13.AnneSinger
@40annette40 Blij dat ik je blij kan maken :) Zal ik je morgen even bellen?
14.AnneSinger
@Chivasss92 Jullie waren echt de bom met het filmpje! Vond het suuuuppppeeeerrrr leuk,
geloof me!
15.AnneSinger
Jullie zijn lief, tweeps! En bedankt voor het massaal mailen! Hierbij beloof ik: binnenkort
volgt er nog een verloting!
16.AnneSinger
Dus @40annette40: gefeliciteerd! Kan ik morgen even contact opnemen?
17.AnneSinger
@stephanaishere Nee, hoefde niet! Dit was toevallig!
18.AnneSinger
@ngelique12 @40annette40 Hahahaha!

19.AnneSinger
Ik gun het jullie allemaal guys, echt.. Maar @40annette40 verdient het voor nu! Mss las ik
nog een extra concert in!
20.AnneSinger
@40annette40!! Ik weet niet of ik de reden bekend mag maken, maar geloof me: ze verdiend
het!
21.AnneSinger
De winnaar van het huiskamerconcert is geworden....
22.AnneSinger
Na alle mails te hebben bekeken, heb ik een keuze gemaakt. Een hele goede, denk ik.
23.AnneSinger
Nog 1 minuut...
24.AnneSinger
Nog 2 minuten.. Oewf!
25.AnneSinger
@nicky1990 Mag, maar ik weet niet of het helpt!
26.AnneSinger
@R_obin_S Nu wel :)
27.AnneSinger
@LyssRonaldo sloof jij je nou niet wat teveel uit om mij dit persoonlijk te berichten?
28.AnneSinger
@R_obin_S Gaaaaaaf!!
29.AnneSinger
@R_obin_S Mijn eigen single (schaam, schaam..). Heb je die? Zo niet, kan ik je 'm ff mailen..
Wow, echt te gek!! :D
30.AnneSinger
@R_obin_S Ging goed, in het begin.. Is uiteindelijk toch niet gelukt :( Toch bedankt!
31.AnneSinger
Wil je kans maken op mijn huiskamerconcert? Mail naar
huiskamerconcertwinnen@gmail.com. 21:30 bekendmaking winnaar! #tvoh
32.Moonpoll
by AnneSinger
Morgenavond weer #TVOH. DE stelling van vandaag gaat over de Friesche deelneemster
Anne Hoogendoorn http://moonpoll.nl
33.AnneSinger

@LyssRonaldo wat is je probleem precies?
34.AnneSinger
@LyssRonaldo ?
35.AnneSinger
Bedankt voor de tips guys! Moet lukken nu ;) Mailtjes stromen binnen voor het hk-concert,
geweldig!
36.AnneSinger
@RJAntigua Tja, kan alles aan jou vragen hè ;)
37.AnneSinger
@Bjeurn_ Thanks!
38.AnneSinger
@R_obin_S Thanks!!
39.AnneSinger
@R_obin_S Graag :D Nice!
40.AnneSinger
Goed, iets heel anders: weet iemand hoe je een liedje van i-Tunes als ringtone voor je i-Phone
kunt gebruiken? Help! :)
41.AnneSinger
@Dolledame Ben altijd bereidt om aan zulke dingen mee te werken! I'll keep it in mind ;)
42.AnneSinger
Nodige gegevens: Naam, telefoonnr (voor contact), waar mag ik het concert komen geven,
etc.!
43.AnneSinger
@BoVenbrucx Nja, dan weet ik iig wie het concert wil.. Dat scheelt!
44.AnneSinger
@DiiNFiE Naam, telefoonnr (voor contact), waar mag ik het concert komen geven, etc.!
45.AnneSinger
@Lalanienkelala Naam, telefoonnr (voor contact), waar moet het concert gehouden worden
etc.
46.AnneSinger
@PIRIBROUWER Naam, tel.nummer (voor contact), waar ga ik het concert geven, etc.! :)
47.AnneSinger
Goed, degenen die kans willen maken op mijn huiskamerconcert: mail naar
huiskamerconcertwinnen@gmail.com met je gegevens! #tvoh
48.AnneSinger

@Michelle_Kaiser adres mss.. Telefoonnnummer, kunnen we contact opnemen. Zoiets.
49.AnneSinger
@JustSayANNE Yup! Hahahahaha
50.AnneSinger
@Mrs_Myr Iedereen moet wel de tijd krijgen om te mailen.. Er zijn vnv mss ook nog volgers
die willen winnen. Denk ik.. ;)
51.AnneSinger
mogelijk gegevens. Om 21:30 de winnaar! is iedereen het daarmee eens? :)
52.AnneSinger
Goed, dit is geen doen.. Ik heb een plan: iedereen die kans wil maken, stuur een mail naar
huiskamerconcertwinnen@gmail.com met zoveel
53.AnneSinger
@gregorv1 Hahahahahaha
54.AnneSinger
@DutchResistance een huiskamerconcert van mij! Hahaha, als je wil natuurlijk.. ;)
55.AnneSinger
De winnaar wordt echt willekeurig gekozen, niks is vooropgezet! Het is gewoon ogen dicht en
iemand aanwijzen..
56.AnneSinger
@danaislief Wie weet :) Leuk dat je me volgt!
57.AnneSinger
Jaja, vnv bekendmaking huiskamerconcert! Spanning alom! :p #tvoh

Aantal tweets 24 november 2010: 126 tweets
Aantal blauw: 118
Aantal roze: 4
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
Voordat ik écht ga slapen, wilde ik deze nog ff met jullie delen! Nu echt; Twexit! X
http://yfrog.com/izjbv0j
2.AnneSinger
@MissTalle1975 U2!
3.AnneSinger
@40annette40 Trusten!
4.AnneSinger
@williammulder31 Vast wel.. ;) Ciao!

5.AnneSinger
@LindadeMolfan Ahhh, hij was cool, toch?
6.AnneSinger
@40annette40 Dank je. En jij ook, zonder kanker! Vrij, schoon, onbezorgd!
7.AnneSinger
@HPHoogendijk Echt hè :)
8.AnneSinger
@verasalemink Precies!
9.AnneSinger
Vrinden, het was weer gezellig! Moe (ja, ik val in herhaling), dus... Heerlijk m'n mandje in!
Tot morgen!! X
10.AnneSinger
@Ilona89 Haha, vond ik ook!
11.AnneSinger
@Sander_Intveld Bizar hè; Friesland is het einde van de wereld en we hebben toch echt een
telefoon! Wat een uitvinding! ;)
12.AnneSinger
@williammulder31 Jaaa, echt de bom!
13.AnneSinger
@40annette40 Pffffffff... Fijn dat het goed gaat. Kankerkanker. Alsnog; sterkte! Liefs!
14.AnneSinger
@williammulder31 Jij ook! Tja, het is zooo moeilijk, geloof me! Gun het iedereen! We'll see!
Trusten!!
15.AnneSinger
@LindadeMolfan Nice! Jaaaa, ik ook! Hahaha
16.AnneSinger
Mijn zus woont in Vessem (Brabant). Ik in Friesland. Lastig.. Gelukkig is er Twitter! Altijd
fijn bijkletsen. Toch, @Kleinesiets? :)
17.AnneSinger
@xNatasx is goed :)
18.AnneSinger
@Sjanic Thanks, you 2!
19.AnneSinger
@mistertata1987 Nope, ligt ook aan de winnaar..

20.AnneSinger
@LindadeMolfan Heeey! Goed! Druk, moe, maar leuk! En jij?
21.AnneSinger
@Sjanic Hahah, graag gedaan!
22.AnneSinger
@40annette40 Gokje; kanker? Hoe dan ook: klote!
23.AnneSinger
@xNatasx Tuurlijk, altijd doen! Haha

24.AnneSinger
@LeonieMeijer Is je haar er al uit? En zo ja; nog lijm blijven zitten?
25.AnneSinger
@SarinaVoorn Was leuk chick; real life! Wat heb je prachtige dochters! Tot vrijdag :)
26.AnneSinger
@shirleyvisser Heb ook een roze broek van Diesel! Pas er helaas niet meer in :p
27.AnneSinger
@shirleyvisser Roze is gaaaf!
28.AnneSinger
@xNatasx Valt mee hoor, leef nog ;) Is goed, tot vrijdag!! :D
29.AnneSinger
@Remcosius Uhuh! :D
30.AnneSinger
@Paulina_Adams Hahaha
31.AnneSinger
@williammulder31 Het ging goed, kom er nu niet meer aan toe! Aha, weet je al wat?
32.AnneSinger
@music_anne Tumor verwijderd via open hart operatie. Saaie stof hè.. ;)
33.AnneSinger
@Remcosius Das waar ;)
34.AnneSinger
@henrivk Muwhahahaha!
35.AnneSinger
@Paulina_Adams Ik was 17. Nu alles weer oké!
36.AnneSinger

@Sportmasseuse Muwhahaha, geen moeite mee ;)
37.AnneSinger
@Celesta_C Thanks!! :)
38.AnneSinger
@Mironne Hahaha :)
39.AnneSinger
@Djerr7 Zomaar met rt-ten! Niet normaal! Tja, Twitter is openbaar hè..
40.AnneSinger
@xthirzawikki @Djerr7 Echt hè!
41.AnneSinger
@eelcokappers Wel heftig, maar ben er helemaal bovenop. Gaat super nu!
42.AnneSinger
@40annette40 @ngelique12 Is er iets dat ik niet weet? :)
43.AnneSinger
@xNatasx Nee joh, geeft niks! Werd een tumor verwijderd via een open hart operatie.
44.AnneSinger
@justmandy1990 En, bevalt het?
45.AnneSinger
@SuperMiek Hoop het ook, thanks :)
46.AnneSinger
@williammulder31 Ik zit nog op school; versneld m'n havo aan het doen. Schiet er wel een
beetje bij in nu! Is het al zo lang geleden ja?
47.AnneSinger
@Chivasss92 Dank je! Trusten! :)
48.AnneSinger
@Yara_xxx vertel, vertel, vertel! :D
49.AnneSinger
@40annette40 Ahh, dank je :)
50.AnneSinger
@xNatasx Precies :D
51.AnneSinger
@justmandy1990 Zorg je voor bejaarden?
52.AnneSinger
@williammulder31 Morgen weer eens naar school! Lang geleden ;)

53.AnneSinger
@Yara_xxx Wie weet ;)
54.AnneSinger
@pasjuh Altijd ;) Maar had je er al vaker over gehoord, vandaar.
55.AnneSinger
@Marissatj3 Haha, idd :D Trusten en thanks!
56.AnneSinger
@40annette40 Dank je :) Juist daardoor ;)
57.AnneSinger
@eelcokappers 5 jaar nu. Lijkt al eeuwen terug, heel gek!
58.AnneSinger
@SuperMiek Precies! Had geen hartprobleem, zat een tumor.
59.AnneSinger
@williammulder31 Hahaha, wie weet.. Morgen de bekendmaking!
60.AnneSinger
@Yara_xxx Ogen dicht en kiezen? Pff, lastig!
61.AnneSinger
@40annette40 Was 17!
62.AnneSinger
@xNatasx Ik was 17. Alweer 5 jaar geleden!
63.AnneSinger
@williammulder31 Ik kan me de operatie ook niet herinneren; onder narcose! ;)
64.AnneSinger
@justmandy1990 Ah, sterkte! Trusten!
65.AnneSinger
@LoraineDionne Waarschijnlijk wel.. Uitzendinggemist.nl
66.AnneSinger
@40annette40 Das waar..
67.AnneSinger
@pasjuh Interesse.. ;)
68.AnneSinger
@SuperMiek Hm, snap ik. Maar ik ben blij eindelijk eens te zien hoe dat gaat. Heb er alleen
maar over gehoord!

69.AnneSinger
@eelcokappers Uhuh, tumor verwijderd. Had geen hartproblemen hoor!
70.AnneSinger
@LoraineDionne Jaa, nogal! Is heel interessant!
71.AnneSinger
@Erik_Burgers Geen problemen mee! Ik lag ten slotte onder narcose ;)
72.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Hahahaha
73.AnneSinger
@AnjaenJostwit Uhuh, echt bizar om te zien zoiets.. Heftig!
74.AnneSinger
@eelcokappers Helaas.. Sorry! ;)
75.AnneSinger
@iSaskia_ Geloof me, iedereen is in het echt heeeeel anders! Dank je! Enne, das waar! Zware
concurrentie ;)
76.AnneSinger
Zo, nu ff de live open hart operatie checken op NL1. Bizar, heb ik ook zo ongeveer
meegemaakt :O Nu zie ik pas hoe dat gaat!
77.AnneSinger
@Chivasss92 Thaaaanks :D Haha
78.AnneSinger
@iSaskia_ ze dus een "typetje" neer. Doen ze heel handig ;)
79.AnneSinger
@iSaskia_ Hm, snap ik. Wat jullie mss niet weten, is dat er veel meer wordt gefilmd dan
wordt uitgezonden.. Ze knippen heel veel! Zo zetten
80.AnneSinger
@MenM4444 Hahahaha, thanks!! :D
81.AnneSinger
@NayeeVDS <3
82.AnneSinger
@epvdmeer Tja.. Jeeetje! Lastig, lastig, lastig..!
83.AnneSinger
@iSaskia_ Oké, tof. Fijn dat je het ff zegt :) Dan hoop ik maar (voor jullie) dat jullie
favorieten winnen!! :D
84.AnneSinger

@Djerr7 @iSaskia_ Het enige wat ik wil zeggen is, haten gaat erg ver.. Vind ik althans..
85.AnneSinger
@iSaskia_ Dat geeft niks! Er zijn zoooveeel goede andere zangers/zangeressen! Maar haten?
Das toch wel heftig!
86.AnneSinger
@xAsena @Djerr7 @NayeeVDS @iSaskia_ "Ouwe" zegt; jullie tweeten toch dat jullie me
haten?
87.AnneSinger
@NayeeVDS Haha, thanks :) Enne, stoer dat je dat Tweette :)
88.AnneSinger
@pasjuh Ah, leuk!
89.AnneSinger
@gekkerico Goed!! Suuper leuk! Zin in volgende week!
90.AnneSinger
@mieejj Kicken!
91.AnneSinger
@MenM4444 Joss Stone?
92.AnneSinger
@Djerr7 @xAsena @NayeeVDS @iSaskia_ Kom op, als het durft met hashtag, durf je het
ook rechtstreeks, toch? :) Je kunt het!
93.AnneSinger
@NayeeVDS Thanks, je bent cool :)
94.AnneSinger
@Djerr7 @xAsena @NayeeVDS @iSaskia_ Een ja als in "ja, ik haat je"? Of en ja als in,
"nee, ik haat je niet?"
95.AnneSinger
@mieejj Echt? Hoe lang ben je?
96.AnneSinger
@henrivk Hmm, mss komen er wel wat meer bij.. Zoveel vraag naar schijnbaar!
97.AnneSinger
@GouweGrachie Was rood! :D
98.AnneSinger
@wendythijssen Thaaaanks!
99.AnneSinger
@xAsena @Djerr7 @NayeeVDS @iSaskia_ En, zijn jullie er al over uit of jullie me haten? :)

100.AnneSinger
@Teunhce Baaaaalen! ;)
101.AnneSinger
@Naathy41 :D
102.AnneSinger
@gekkerico Jaaa, haha!
103.AnneSinger
@ANOUSHKA1966 Jeej!
104.AnneSinger
@mieejj 1.58 :p
105.AnneSinger
@MenM4444 Haha, thanks!
106.AnneSinger
@pasjuh Wat voor radio maak je?
107.AnneSinger
@Chivasss92 :D
108.AnneSinger
@williammulder31 Blijft raar, geloof me! Bizaaaaaar
109.AnneSinger
@ilanykupers Haha, yup!
110.AnneSinger
@Celesta_C :D
111.AnneSinger
@xNatasx :D
112.AnneSinger
@Strafnie Idd :) Jij ook!
113.AnneSinger
@omhoog4ever Volgende week vrijdag pas :) Maar bedankt alvast!
114.AnneSinger
@epvdmeer TE GEK! Wat lief en schattig :) Echt top!
115.AnneSinger
@eelcokappers Nog een weekje wachten!
116.AnneSinger

@cohaba Haha, oké :)
117.AnneSinger
@Djerr7 @NayeeVDS @Djerr7 @iSaskia_ #TVOH een discussie over mij? Leuk!
118.AnneSinger
Even kijken of we nog voorbij komen bij Real Life :) #tvoh
119.AnneSinger
De ene helft zegt nee, de andere helft ja.. Een verloting is wel het eerlijkst, niet waar? Morgen
de bekendmaking hk-concert!!! #tvoh
120.AnneSinger
@epvdmeer is goed, ik wacht het af! Leuk!! :)
121.AnneSinger
Pfff, 2 meiden hebben een filmpje voor me gemaakt :) Wat vinden jullie? Zijn dit dat de girls
die het concert moeten winnen? Help! #tvoh
122.AnneSinger
@Chivasss92 heel snel van me, beloofd!!
123.AnneSinger
@Chivasss92 ahhhh meiden! Wat lief! Kan bijna niet anders dan 'm aan jullie verloten.. Pfff,
jullie maken het me moeilijk!! :) jullie horen
124.AnneSinger
Jullie maken automatisch kans als je me volgt! Beelden van het hk-concert van vandaag zijn
binnenkort bij #tvoh Real Life te zien!! Truste!
125.AnneSinger
@SonnyPijl :) You're welcome! Was super leuk!!
126.AnneSinger
@WesleyKrip graag gedaan, vond het ook geweldig!!!
Aantal tweets 23 november 2010: 14 tweets
Aantal blauw: 8
Aantal roze: 2
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
Woooow, huiskamerconcert was te gek!!!! Zulke lieve mensen :) Deze week bekendmaking
winnaar van Twitter!! #tvoh
2.AnneSinger
Huiskamerconcert begint bijna!!
3.AnneSinger
@Ireentjuh95 Inge uit Utrecht

4.AnneSinger
@ThePhanToM_nl sorry! :(
5.AnneSinger
@Rogierkeuker tips, advies etc..
6.AnneSinger
Tja, die Zweedse gehaktballetjes hè ;) #Ikea
7.AnneSinger
@xrenetre die gaan er zo in ;)
8.AnneSinger
@mich_17 hahaha
9.AnneSinger
@knipeye Inge uit Utrecht!
11.AnneSinger
Nu ff de Ikea Utrecht onveilig gemaakt, vnv mijn eerste huiskamerconcert!! #tvoh
12.AnneSinger
Geweldige "workshop" van Waylon gehad! De bom!! http://yfrog.com/b7j3wyj
13.AnneSinger
Gezelligheid met vriendinnetjes Louise en Rikst!!
14.AnneSinger
@waylonline hey Waylon, was echt geweldig vandaag! Super blij met je adviezen, heb ik
veel aan! Thanks :) Liefs, Anne (tvoh)
15.AnneSinger
@MissMontreal thanks!!!! Doe ik, beloofd :) Tot snel!! X
Aantal tweets 22 november 2010: 277 tweets
Aantal blauw: 267
Aantal roze: 7
Aantal groen: 3

1.AnneSinger
Laatste tweet: herhaling #tvoh :) Lig in bed, dus kan mezelf niet terug zien :p haha! Ciao! X
2.AnneSinger
Kan niet alle "weltrustens" beantwoorden, dus hierbij: TRUSTEN GUYS! :)
3.AnneSinger
@Hilde_xoxo Gaaaaaf! Thanks :D

4.AnneSinger
Goed tweeps, I'm off! Pitten! Morgenochtend vroeg in Amsterdam zijn! Trusten! Morgen
weer verder :)
5.AnneSinger
@ALEXdotNL Gaaaaaf!
6.AnneSinger
@CherrJaleesa Dank JE! :D
7.AnneSinger
@mellovesalex09 Idd.. :) Thanks!
8.AnneSinger
@GroteJerry Haha, dank!
9.AnneSinger
@MmeEdith Yup, alles! I Won't!
10.AnneSinger
@Jessie1982 Zeker!
11.AnneSinger
@Yolandabeuving Hahaha, dank je!
12.AnneSinger
@meliissiee RSI? :)
13.AnneSinger
@mierke75 Hmm, goed plan! Wie weet :D
14.AnneSinger
@Maximex3 Graag gedaan hoor! :)
15.AnneSinger
@Dennickk Hahahaha!
16.AnneSinger
@cohaba Tja.. Hahah! Thanks!
17.AnneSinger
@naom4 Thanks!
18.AnneSinger
@Naathy41 Hallo! :D
19.AnneSinger
@Chivasss92 Heel bizar!
20.AnneSinger

@eviepeeters Thanks!
21.AnneSinger
@___Lexje___ Ah, thanks!
22.AnneSinger
@eelcokappers Beetje :)
23.AnneSinger
@HenkLardee Hmm, goeie! Ik houd alle opties open!
24.AnneSinger
@ALEXdotNL Ahh, tof, thanks! Leuk om te horen! :D
25.AnneSinger
@CherrJaleesa Tja. Part of the deal!
26.AnneSinger
@WolfsWind Zijn we ook!
27.AnneSinger
@stephanaishere TVOH zometeen? :P
28.AnneSinger
@ilanykupers Helaas.. :(
29.AnneSinger
@TVOHPOPSTARS Thanks! Hoort erbij!
30.AnneSinger
@meliissiee Begint een beetje te komen nu :p
31.AnneSinger
@tvdbergh Precies!
32.AnneSinger
@dajwennekers Ga morgen verder denk ik :)
33.AnneSinger
@Dannyy1992 Hahaha
34.AnneSinger
@cohaba Weltrusten! Bekend tussen "" idd. Valt nu nog mee! Dank je :)
35.AnneSinger
@Toyinbelieber Thanks!!
36.AnneSinger
@ThePhanToM_nl Hahahaha! Who knows! :D
37.AnneSinger

@sonja2404 Ah, dank je :D
38.AnneSinger
@LindadeMolfan Hahaha
39.AnneSinger
@___Lexje___ Dromen, dromen, dromen.. ;) Wie weet!
40.AnneSinger
@williammulder31 Hahahaha
41.AnneSinger
@epvdmeer Echt hè ;)
42.AnneSinger
@Naathy41 Zolang het kan, doe ik het! Thanks :)
43.AnneSinger
@boyketenbroeke Uhm, nee.. Maar geeft niks! Alleen maar leuK!
44.AnneSinger
@MargreetMartini :D
45.AnneSinger
@Maximex3 Voor jullie (jullie twitteren al veel langer) maak ik altijd een uitzondering ;)
46.AnneSinger
@AlaynaMoira Dank je :)
47.AnneSinger
@kyraaah Thanks :)
48.AnneSinger
@eviepeeters Thanks! Hoort erbij hè ;)
49.AnneSinger
@maassmurf Thanks.. ;)
50.AnneSinger
@UtrechtseBert Kan niet echt op Popstars letten momenteel :)
51.AnneSinger
@meliissiee Haha, thanks!
52.AnneSinger
@kayleealissa Ook leuk :)
53.AnneSinger
@tvdbergh Nope, hoort erbij!
54.AnneSinger

@xNatasx Uhuh.. ;)
55.AnneSinger
@ilanykupers Beantwoord ik ook! :) Yup, weet het al!
56.AnneSinger
@played23 Uhuh!
57.AnneSinger
@Sjanic Precies!
58.AnneSinger
@KissDeniezz Tja.. Hoort erbij hè ;)
59.AnneSinger
@ThePhanToM_nl Absoluut! ;)
60.AnneSinger
@henrivk You never know.. ;)
61.AnneSinger
@Pierre_Heuvelma I will! :)
62.AnneSinger
@cohaba aaaah, oké! Leuk!
63.AnneSinger
@Marisjee Nee, mag helaas niks zeggen.. :( Zal ff nadenken over een goede hint :)
64.AnneSinger
Al 30 pagina's met krabbels beantwoord! Nog zo'n 60 te gaan :)
65.AnneSinger
@xShawney Hahahahaha
66.AnneSinger
@xShawney Als het aan mij ligt, gaat dat lukken.. :)
67.AnneSinger
@cohaba Oooh, wat grappig! Is zo'n aardige vent! :)
68.AnneSinger
@jupke Klinkt goed!
69.AnneSinger
@toontje1968 Tja.. Zijn verschillende meningen over volgens mij!
70.AnneSinger
@toontje1968 Tjaa. Maakt een goede kans!

71.AnneSinger
@stephanaishere Yup! Als boyband verder maar? :)
72.AnneSinger
@Pierre_Heuvelma Morgenochtend vanaf 7:45 weer! Had vandaag (een beetje) vrij..
73.AnneSinger
@xShawney @Marisjee Echt wel :) Hahaha
74.AnneSinger
@Chivasss92 Uhuh :) Uhm, ja.. Mag alleen niks zeggen..! Sorry!
75.AnneSinger
@Mironne Pff, lastig. Vind Dean tof
76.AnneSinger
@MmeEdith Ja hè..
77.AnneSinger
@Ellenmetender Thanks..!
78.AnneSinger
@cohaba Tja, das idd een probleempje.. Wie weet is er een plek vrij haha. Moet je wel tussen
de "talenten" zitten :)
79.AnneSinger
@suus_tweets Haha oke!
80.AnneSinger
@CarolaFM_FY Aha, niceee!
81.AnneSinger
@gekkerico Dank je!
82.AnneSinger
@cohaba Idd..!
83.AnneSinger
@stephanaishere Zijn goede bij. Dean?
84.AnneSinger
@Chivasss92 Hm, das waar!
85.AnneSinger
@mdaling Dank je! Hoop het ook ;)
86.AnneSinger
@kikkertjos Hahaha oke!
87.AnneSinger

@CarolaFM_FY Mijne ook (tijd terug)!
88.AnneSinger
@Marisjee Ahh, tof! :D Dank je!
89.AnneSinger
@cohaba Aha.. Hmm, bij de selectie voor de liveshow was wel alles live gespeeld!
90.AnneSinger
@boyketenbroeke Hmm, dat maakt het makkelijker ja :)
91.AnneSinger
@Mironne Zeker!
92.AnneSinger
@Ansje1 HAhahahaha
93.AnneSinger
@xSabineeee :D
94.AnneSinger
@eelcokappers Hahaha
95.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE @JustSayANNE Echt hè ;)
96.AnneSinger
@Ellenmetender Mag ik nog niet zeggen..! :(
97.AnneSinger
@marcelbergenNL Ahh, dank je :)
98.AnneSinger
@Naathy41 Absolutely!
99.AnneSinger
@liiesan Yup :)
100.AnneSinger
@Jordi_85 Zeker weten!
101.AnneSinger
@Lindelange Hahahaha!
102.AnneSinger
@KissDeniezz Oké! Ook leuk ;)
103.AnneSinger
@Maximex3 Naar ene Inge in Utrecht!

104.AnneSinger
@anneroos_p Idd!
105.AnneSinger
@ArletteSchaap Nope, nog niet! Deze week...
106.AnneSinger
@xNatasx JEEJ! :)
107.AnneSinger
@xShawney Hahaha oke :D
108.AnneSinger
@Chivasss92 Viel mee! Volgens mij heb jij het zwaarder :)
109.AnneSinger
@lidelfnl Hahahaha
110.AnneSinger
@maassmurf Cheers!
111.AnneSinger
@mdaling Als ik de kans krijg, wil ik nog veel meer laten zien!
112.AnneSinger
@FFRESHKING Klopt! Maak het deze week bekend!!
113.AnneSinger
@nl_Sharon Leuk!
114.AnneSinger
@clairetouw72 Ik vind Dean erg goed!
115.AnneSinger
@sabbie1977 Dank je!
116.AnneSinger
@CarolaFM_FY Aha, leuk!
117.AnneSinger
@gekkerico Haha! Wie weet.. :)
118.AnneSinger
@anneroos_p Hahaha
119.AnneSinger
@Maximex3 Hmm, voorlopig maak je automatisch kans :D
120.AnneSinger
@cohaba Hmm, het is echt live.. Al meerdere keren de band gezien, volgens mij.. ;)

121.AnneSinger
@JustSayANNE Je maakt automatisch kans als je me volgt. Ja dus! :p
122.AnneSinger
@Ilona89 :D
123.AnneSinger
@Marloes1984 Tja..
124.AnneSinger
@WolfsWind Ja, viel ons ook al op!!
125.AnneSinger
@ArletteSchaap Vind het leuk om te kijken!
126.AnneSinger
@Mannetjeee Ahh, te gek!!
127.AnneSinger
@xShawney Lief! :)
128.AnneSinger
@BerryvdrHaring Ahhhh, baaaaaleeeen! :D
129.AnneSinger
@PolderTweet Haha
130.AnneSinger
@Arnodg volgende week vrijdag! Deze vrijdag Van Velzen en Nick & Simon
131.AnneSinger
@Sammiiee13 Hahaha
132.AnneSinger
@LindadeMolfan Klopt! Heb ik op dvd!
133.AnneSinger
@WolfsWind Ik vond 'm ook heel goed!
134.AnneSinger
@eelcokappers Nice! Tja..
135.AnneSinger
@marksanders73 Hahahaha
136.AnneSinger
@VivaLeonie Ahh, thanks.
137.AnneSinger
@Loisblom Dean!

138.AnneSinger
@Naathy41 Haha! Sorry! :p
139.AnneSinger
@mdaling Aha!
140.AnneSinger
@BigBreg Nice!
141.AnneSinger
@Sjanneke Ahh :)
142.AnneSinger
@ChristaMager Hahaha! Dank je, jij ook!
143.AnneSinger
@nl_Sharon Ahhh, nice!
144.AnneSinger
@rutger91 hihihi
145.AnneSinger
@mrpositivo hahahaha
146.AnneSinger
@djpas15 Hahaha
147.AnneSinger
@maassmurf Uhuh, top!
148.AnneSinger
@Teunhce Vind Sharon en Dean ook goed!!
149.AnneSinger
@Chivasss92 Aiii.. Heeeeel vervelend! De mijne zijn er ook uit, maar onder narcose (alle vier
tegelijk)!
150.AnneSinger
@sonja2404 Echt hè :) Heeerlijk!
151.AnneSinger
@anitaatjuh88 Hahaha!
152.AnneSinger
@boyketenbroeke Thanks! Aii, balen..
153.AnneSinger
@iErwin Hahaha
154.AnneSinger

@InZaneNL Hahahaha
155.AnneSinger
@BiancaNarmada Thank you! Doe m'n best :)
156.AnneSinger
@raven_schrijft Ja, dat is waar!
157.AnneSinger
@Meaurk Vind ik heel lastig.. Wij hebben Ben, zij hebben Dean!
158.AnneSinger
@Maximex3 Op Hyves wel! Twitter nog niet :)
159.AnneSinger
@Esmee1981 Tja.. Geen commentaar! :)
160.AnneSinger
@FFRESHKING Thanks :D
161.AnneSinger
@Maasdriel Aha! :)
162.AnneSinger
@sibsaber Tja.. ;)
163.AnneSinger
@RenevanBakkum Zitten veel leuke mensen bij! Dean = goed!
164.AnneSinger
@Ellenmetender Aha :)
165.AnneSinger
@sabbie1977 UHuh, heb het gezien!
166.AnneSinger
@Sjanic Hahaha, oke :D
167.AnneSinger
@Jecksterr Uhuh!!
168.AnneSinger
@xShawney Thanks! :D
169.AnneSinger
@BerryvdrHaring Haha, oke!
170.AnneSinger
@Sammiiee13 Ja, hij is heel goed!

171.AnneSinger
@cohaba Nu met liveband!
172.AnneSinger
@Arnodg Aha :)
173.AnneSinger
@moniquebaas Leuk!
174.AnneSinger
@Mannetjeee Yup, heb ik ook gezien!
175.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE :D
176.AnneSinger
@ArletteSchaap Haha
177.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Oewf, helemaal vergeten dat dat weer op tv is :O
178.AnneSinger
@FFRESHKING Hahahaha
179.AnneSinger
@Mrs_Myr Hahaha, oke :)
180.AnneSinger
@BiancaNarmada Hahahaha
181.AnneSinger
Meer mensen die naar Popstars kijken? Lekker met de beentjes op de bank ;)
182.AnneSinger
@Sonic_twit Heb er ondertussen bijna 4000 (!)
183.AnneSinger
@xNatasx Hihihi
184.AnneSinger
@jeroenzuidersma Hmm, ben niet super bekend. Zo als het nu is, is het top!
185.AnneSinger
@Sjanic @xNatasx Jeej!
186.xNatasx
by AnneSinger
Al 31 leden op de @AnneSinger fanhyves, er moeten meer mensen lid worden dus ga naar
www.anne-fanhyves.hyves.nl en word lid!. RT'en.

187.AnneSinger
@Chivasss92 Hahahahaha! Ik zal 't meenemen in de verloting :p
188.AnneSinger
@sebbie_dh I will!
189.AnneSinger
@hansie65 het is iig .com! Maarree, hij weer ff gesloten. Pas als ik het startsein geef, gaat ie
weer open! :D
190.AnneSinger
@hansbouw maak ik kans om in de top 100 te komen. Dat is elke muzikant z'n droom!!! Daar
doe ik het voor!
191.AnneSinger
@hansbouw Hmm, mag ik daar uitleg over geven? Punt 1: ik ben er mega trots op en wil het
met iedereen delen! Punt 2: als mensen 'm dowloaden
192.AnneSinger
@SonnyPijl :D Jeeej!
193.AnneSinger
@Chivasss92 Sterkte!
194.AnneSinger
@hansie65 Uhuh!
195.AnneSinger
@Helliemaatje Nope, m'n zus woont in Vessem. Is de enige nog in Brabant :) We komen er
dus wel zo nu en dan
196.AnneSinger
@hansie65 Huh? Mailen?
197.AnneSinger
@shirleyvisser Muwhahahaha
198.AnneSinger
@Chivasss92 Hahahaha
199.AnneSinger
@gregorv1 Hahaha te gek! :D Hoe is je vakantie?
200.AnneSinger
@Helliemaatje Nee, idd haha! Hmm, mss wel.. :)
201.AnneSinger
@SdeJong87 Hahahaha! Who knows ;)
202.AnneSinger

@Chivasss92 Lievelingsnummer is Babe I'm Gonna Leave You van Led Zeppelin! Maar er is
zoooveeel meer!
203.AnneSinger
@SdeJong87 Ga ik doen ;) Dank je, leuk!
204.AnneSinger
@Helliemaatje Woon er niet meer! Nu in Friesland. Wel 10 jaar in Brabant gewoond.. :)
205.AnneSinger
@shirleyvisser Hahahaha, gaaf!
206.AnneSinger
@SdeJong87 Hahahaha, dank je
207.AnneSinger
@Mennzo Jaa, heeel veeel zin! Dank je :)
208.AnneSinger
@sebbie_dh Echt hè! :)
209.AnneSinger
@Chivasss92 Hahahaha
210.AnneSinger
@Stekeltjuh_Lana Dank je!
211.AnneSinger
@SdeJong87 Cool! :D
212.AnneSinger
@Svengerr Ah, echt te gek! Yup, voorbereiden...
213.AnneSinger
@_Larissa38 Nope.. Deze week!
214.AnneSinger
@Pascal1109 Bij mij normaal gesproken ook niet :) Maar kon uitslapen, dat scheelt heel veel!
215.AnneSinger
@shirleyvisser Coooool!!! en, en en?
216.AnneSinger
@Helliemaatje Klopt ja!! Met m'n Vespa :D
217.AnneSinger
@Kleinesiets Ik bel jou! Ahh, dank je zus! :D XXX
218.AnneSinger
Wow, die medewerkers van The Voice zijn zoooo lief! :) #tvoh

219.AnneSinger
Hey guys! Willen jullie mijn single downloaden? Dat kan hier -->
http://www.downloadmusic.nl/acties/thevoiceofholland/ #tvoh :D
220.AnneSinger
@williammulder31 Yup, de hele week, elke dag!
221.AnneSinger
@DutchResistance Thanks! :)
222.AnneSinger
@robbinbonthuis Is voor mij ook uitzondering hoor! Moet eigenlijk gewoon naar school maar
dat schiet er behoorlijk in de laatste tijd!
223.AnneSinger
@mrpositivo Haha :) Nope, dat kan idd echt niet!
224.AnneSinger
@Kleinesiets Morninggg! Heeerlijk geslapen, jeej! En jij? Is goed, heb vnv tijd! :D XX
225.AnneSinger
@pasjuh Goeiemorgen!
226.AnneSinger
@Helliemaatje Een blauwe Vespa!
227.AnneSinger
@Helliemaatje Tomos? Nope!
228.AnneSinger
@Chivasss92 Deze week!
229.AnneSinger
@JustSayANNE Goeiemorgen!
230.AnneSinger
@williammulder31 Relaxen vandaag! En allerlei dingen regelen voor the voice..
231.AnneSinger
@Chivasss92 Goedemorgen!
232.AnneSinger
@koehoen Kan nog niks beloven hoor!! :)
233.AnneSinger
@mrpositivo Muwhahahahahaha
234.AnneSinger
@naamvergeten Ahhhh, arm schaap!

235.AnneSinger
@DutchResistance Yup, morgen weer richting The Voice.. :)
236.AnneSinger
@Marloes1984 Deze week!
237.AnneSinger
@mrpositivo Nou, bekende Nederlanders? Valt mee toch! :0
238.AnneSinger
@williammulder31 Uhuh, was nodig ja :) hahaha
239.AnneSinger
@WesleyKrip Nice :) Tot morgen!
240.AnneSinger
Morningggggg! :) Heeerlijk geslapen, word ik zooo happy van!
241.AnneSinger
@ArjenB75 Jeetje, ja! Poeh!
242.AnneSinger
@WesleyKrip Ah, ben je er ook bij? :)
243.AnneSinger
@Princee_Semm Zou kunnen.. :)
244.AnneSinger
@Shary_an Jooooo chick! :)
245.AnneSinger
@henrivk Idd, binnenkort bekendmaking! :D
246.AnneSinger
@rednax1981 Ahh, dank je.. Hmm, wie weet!
247.AnneSinger
@koehoen Wat wil je horen? :)
248.AnneSinger
@MiWaMedia Ahhh! Binnenkort de bekendmaking :)
249.AnneSinger
@mrpositivo Nope
250.AnneSinger
@stanenollies Thanks :)
251.AnneSinger

@ehoeven Geheim!!!
252.AnneSinger
@clairetouw72 Thaaanks! :)
253.AnneSinger
@PaulSuisse Ik weet het al even. En idd: twee weken de tijd!
254.AnneSinger
@Svengerr Dank je :p
255.AnneSinger
@djpas15 Uhm. Zo voelt het niet iig! :D
256.AnneSinger
@RMEvelyn Zou leuk zijn ;)
257.AnneSinger
@cynniej89 trusten!!
258.AnneSinger
@robbinbonthuis ik ook ;)
259.AnneSinger
@MauritsPetri te gek! Dank! Trusten :)
260.AnneSinger
@Princee_Semm nooit?! ;)
261.AnneSinger
@SalimaHTfan1 ach ja, moet er aan wennen hè! :p
262.AnneSinger
@Teunhce eerlijk? Geeeeeeen idee!
263.AnneSinger
@Maasdriel dank je!! Doe m'n best.. You never know! ;)
264.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE muwhahaha!
265.AnneSinger
@xNatasx precies :p Jij ook!!!!
266.AnneSinger
@MargreetMartini dat is waar!
267.AnneSinger
@robbinbonthuis nee joh, leuk!! :)

268.AnneSinger
@AnjaenJostwit mocht het zelf kiezen!! :)
269.AnneSinger
@30stMies hihihi!!!
270.AnneSinger
@MauritsPetri oewf! Nee hoor, afstand telt niet mee! M'n eerste hkconcert (via Hyves
verloot) is in Utrecht! Ook niet om de hoek..
271.AnneSinger
@robbinbonthuis ben geen BN'er maar toch bedankt :p Hihi!
272.AnneSinger
Maarrrrrr, voor nu; twexit! You guys rock! Tot morgen :) X
273.AnneSinger
Het valt wel op dat jullie me nu allemaal masaal beginnen te tweeten nadat ik heb gezegd dat
ik ze probeer te beantwoorden :p Boefjes! Haha!
274.AnneSinger
@Joanna_Ligorio hmm, das waar! Dank je!
275.AnneSinger
@MauritsPetri ga het binnenkort bekend maken ;)
276.AnneSinger
@saphiraap te gek! :)
277.AnneSinger
@cynniej89 dank je en graag gedaan!
278.AnneSinger
@naamvergeten is goed!
279.AnneSinger
@meliissiee leukkkk! :)
Aantal tweets 21 november 2010: 53 tweets
Aantal blauw: 49
Aantal roze: 4
1.AnneSinger
@robbinbonthuis haha
2.AnneSinger
@Iset1980 thanks!!
3.AnneSinger
@AnjaenJostwit ik weet het al :p

4.AnneSinger
@patrickschreur thanks.. :)
5.AnneSinger
@Yolandabeuving kan niks beloven.. Doe m'n best!!
6.AnneSinger
@40annette40 idd! :p
7.AnneSinger
@Chinouk dank je! :)
8.AnneSinger
@koehoen boe!
9.AnneSinger
@cynniej89 best wel :p
10.AnneSinger
@saphiraap jawel.. Haha!
11.AnneSinger
@BabetMilou tuurlijk! No problem :p Thank u!
12.AnneSinger
@naom4 binnenkort de bekendmaking!
13.AnneSinger
@naamvergeten is goed!
14.AnneSinger
@TMRBABY thanks! Groeten uit Goenga!
15.AnneSinger
@hoelkefm thaaaanks! Ah, leuk! Mss wordt ie nog eens geld waard :p
16.AnneSinger
@meliissiee trusten!
17.AnneSinger
@NickEmpel valt mee.. Sterkte dan!
18.AnneSinger
@verasalemink ahhhh, thanks haha! Lief!
19.AnneSinger
@xNatasx jaa haha
20.AnneSinger

@mistertata1987 thanks! Ga ik binnenkort bekend maken!
21.AnneSinger
@SuperMiek thanks ;)
22.AnneSinger
@robbinbonthuis yup, you do!
23.AnneSinger
@kayleealissa thanks! Ahh, sterkte morgenochtend!
24.AnneSinger
@DutchResistance haha thanks!
25.AnneSinger
@weetjewel ben er bang voor ;)
26.AnneSinger
@HansenTomasfan1 haha thanks :)
27.AnneSinger
@Iset1980 think so :p
28.AnneSinger
@naamvergeten Ai.. Goeie vraag! ;)
29.AnneSinger
Thuis, want een beetje vroeg naar bed! Ik ga vanaf nu weer proberen al jullie tweets te
beantwoorden! :)
30.AnneSinger
@williammulder31 klopt! Onder de followers!
31.AnneSinger
@xNatasx jaaaa! Super leuk!! Heel goed gelukt ;)
32.AnneSinger
@cohaba hahaha idd!
33.AnneSinger
@ehoeven yup, had vandaag vrij!
34.AnneSinger
@mkalfsbeek thanks :)
35.AnneSinger
@xNatasx I Will! :)
36.AnneSinger

@cohaba tja.. Je mag in mijn plaats! :) heb niet zoveel met Take That. Wel met Robbie!!
Haha
37.AnneSinger
@williammulder31 tot nu toe alleen maar positief!
38.AnneSinger
@boyketenbroeke haha, dank je :)
39.AnneSinger
@tantevlag nope, Antine!
40.AnneSinger
@NickEmpel thanks!
41.AnneSinger
@cohaba potverdikkie! Als ik een meer kom, neem ik ze zelf wel mee! :)
42.AnneSinger
@LexRuyssenaars ik hoorde het vandaag van Gies!! De wereld is klein :)
43.AnneSinger
@williammulder31 yup!
44.AnneSinger
@williammulder31 nope.. Haha!
45.AnneSinger
@katinka2909 te gek! Echt heerlijk :)
46.AnneSinger
@boyketenbroeke een microfoon + notenbalk :) check m'n Hyves maar, daar staat een foto op
!
47.AnneSinger
@xNatasx whaa, cool! Echt de bom! Ga m flink spammen! Dank jullie wel! Top!
48.AnneSinger
@xNatasx nee, nog niet!! Wel TE GEK dat jullie dat hebben gedaan!! Wat is de link? :)
49.AnneSinger
@NiroshaMatai haha, thanks :)
50.AnneSinger
Zo, de pasta zit er in, nu op naar een afscheidsfeestje van een vriendin. Ze gaat een half jaar
naar Australie!
51.AnneSinger
@Kleinesiets jeeeeeeeeeeej!!!

52.AnneSinger
Pfff, net pas wakker! Was echt nodig na al die drukke dagen! Ben weer helrmaal bijgeslapen
:) Heerlijk!
53.AnneSinger
Gezelligheid met vriendinnetjes Louise en Rikst!!
Aantal tweets 20 november 2010: 29 tweets
Aantal blauw: 20
Aantal groen: 9
1.AnneSinger
@Miekestevens Thanks!!
2.AnneSinger
@williammulder31 Moeilijk.. ;) Luxe probleem!
3.AnneSinger
@cohaba Ahh, beterschap! Toch leuk :) Ja hè! Vond ik ook! :)
4.AnneSinger
@gabrie1994 Ah, heel goed! Eerste stap :) Band vind je meestal ook niet zo snel. Kost tijd!
Enne, thanks voor het stemmen!
5.AnneSinger
@bartlaarhoven Gaaaaf!
6.AnneSinger
@naamvergeten Sorry! :p
7.AnneSinger
Pff, nog steeds heel veel reacties en ik blijf het maar zeggen: bedankt. Ben ontzettend onder
de indruk! Ook 1000 x thanks voor het stemmen!
8.awdenboer
by AnneSinger
Download de single van @AnneSinger en zorg dat ze in de top 100 komt. Ze verdient het!
Link!: http://bit.ly/bTTqBy"
9.AnneSinger
@hermanenfemmy Dank je :)
10.AnneSinger
@Annett1990 Heeeel bizar!
11.AnneSinger
@cohaba Thanks! :)
12.AnneSinger
@FanclubBenTVOH Dude, je bent Ben niet!

13.AnneSinger
@stephaniexxx15 Thanks.. ;)
14.AnneSinger
@bruijne Nope, doe er 3: 1 onder Hyves winnaar, Facebookers en Twitter
15.AnneSinger
@mierke75 Dank je! Echt gaaf!
16.AnneSinger
@jeroentjevd Ah, dank je!
17.AnneSinger
@Oosterzee Denk 't niet.. :p
18.AnneSinger
@DiiNFiE Thaaaanks! :D
19.AnneSinger
@Chivasss92 Thanks, doe m'n best!
20.AnneSinger
@gabrie1994 Dank je :D
21.AnneSinger
@maxinebizarre_x Thanks!
22.AnneSinger
@Dennickk Heb 'm al best regelmatig gehoord. Vind 't niks.. Komt wel op 3fm.
23.AnneSinger
p.s. Er staat een verkeerde foto bij, I know... Heel jammer, maar wordt aan gewerkt door
#tvoh
24.AnneSinger
Willen jullie mijn single downloaden? Ik kan dan in de top 100 komen, wat ik te geeeeek zou
vinden!! :D Link: http://tiny.cc/byhda
25.AnneSinger
Potverdikkie, moet ff m'n mailbox legen denk ik :) #tvoh http://yfrog.com/b5dbkfcuj
26.AnneSinger
Potverdikkie, moet ff m'n mailbox legen ben ik bang :) #tvoh
27.AnneSinger
Nu pas in bed maar ooooooh, wat een feest! Lovely! :) Spreek jullie morgen weer beautiful
tweaple!!! #tvoh
28.AnneSinger Anne Hoogendoorn

THANKS GUYS, LOVE YOU!!!!!!!!!! #tvoh
29.AnneSinger
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Aantal tweets 19 november 2010: 13 tweets
Aantal blauw: 4
Aantal roze: 2
Aantal groen: 7
1.AnneSinger
Wisten jullie al dat mijn liedje straks te downloaden is? :) #tvoh
2.AnneSinger
@Kleinesiets thanks lieve zus!!!!
3.AnneSinger
Whaaaa thanks voor het stemmen! Voor nu dolgelukkig!!! Maar..... We zijn er nog niet..
#tvoh
4.AnneSinger
@Bensaunders__ ik ook :p
5.AnneSinger
Pff, al jullie berichten aan het lezen.. Love you tweeps!! #tvoh
6.AnneSinger
Love you guys!!! THANKS!!!
7.AnneSinger
@MissDK Thanks Doutzen! Trots als een Fries op jou tweet!!! #tvoh
8.AnneSinger
Het is bijna zover.. Zenuwen beginnen toe te slaan.. :p IK GA ROCKEN!!
9.AnneSinger
Was het maar 20:30.. Wil zo graag voor jullie optreden!! :) #tvoh
10.AnneSinger
Bedankt voor jullie lieve berichtjes tweeps!! Kan ze nu niet allemaal beantwoorden, ga ik nog
doen! X
11.AnneSinger
@Kleinesiets jeeeeeeeeeeej!!!
12.AnneSinger
Jawel, ze zijn er ook bij vnv!! :) #tvoh http://yfrog.com/moyndrj
13.AnneSinger

Goedemoooooorgen! Ontbijtje zit erin, zometeen richting de studio. Repeteren, repeteren,
repeteren!! :D #tvoh
Aantal tweets 18 november 2010: 4 tweets
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
Relaxen!!! http://yfrog.com/n34t4zcj
2.AnneSinger
Shary en Anne!! http://yfrog.com/9d1ozgj
3.AnneSinger
Zometeen repeteren met band op het officiële podium.. Whoehoe!
4.AnneSinger
Goodmorning everyone!! Heb er al een halve dag opzitten :) Super gezellig hier! In ear
repetitie gehad, styling gehad, visagie gehad! #tvoh
Aantal tweets 17 november 2010: 40 tweets
Aantal blauw: 32
Aantal roze: 2
Aantal groen: 6
1.AnneSinger
Dusse, trusten!! Morgen Twitteren we weer verder ;)
2.AnneSinger Het klinkt heel bizar, maar ik ga pitten! :p Morgen om 5:00 de wekker.. Om
8:30 nl in Ede zijn! Thanks lieve tweeps!, jullie rocken! X
3.AnneSinger
@xNatasx Ze twittert niks terug, zegt genoeg :p Jaaaaaa, HEEEL VEEEL ZIN! :D
4.AnneSinger
@gabrie1994 Je kunt een band vinden door advertenties te zetten, of op advertenties te
reageren: muzikantenbank, musicfrom, marktplaats
5.AnneSinger
@marcelbergenNL Dank je! I will!! :D
6.AnneSinger
@Soccerdaan I Will, Thanks!
7.AnneSinger
@iRamonus Hahaha, natuurlijk.. :p Maar moet zeggen; die tab bevalt uitstekend!!
8.AnneSinger
@gabrie1994 Guns 'n Roses, Led Zeppelin, Queen, Anouk, Nirvana
9.AnneSinger

@Sjanic Wat gaaf! Ik Twitter er ook steeds meer door!
10.AnneSinger
@xNatasx @lieke345 Moet er eigenlijk niet op reageren, maar vind het zo leuk haha. Maar
goed, bedankt :)
11.AnneSinger
@Sjanic OOohjaa, ik ook! Wat grappig :)
12.AnneSinger
@Soccerdaan Opzich wel heel erg best wel ja :)
13.AnneSinger
@evitawolter Thanks!!!
14.AnneSinger
@iRamonus Hahaha, oké..!
15.AnneSinger
@MargreetMartini Hihihih!
16.AnneSinger
@ikkeonline Ah, thanks!!
17.AnneSinger
@cohaba Muwhahaha, idd! Wie weet.. ;)
18.AnneSinger
@naamvergeten Muwhahaha, thanks!! Lief!
19.AnneSinger
@Miekjuh87 Ahh, dank je!
20.AnneSinger
@lieke345 @xNatasx Mijn hoofd? :)
21.AnneSinger
@happypregnant Ah, dank je :)
22.AnneSinger
@Sjanic Jaaa, was suuupeeer te gek! Zal ik nooit meer vergeten :D
23.AnneSinger
@i90Edwin Whaha, hope so! :p
24.AnneSinger
@Soccerdaan Haat en nijd met die bekende Nederlanders.. :p
25.AnneSinger
@shirleyvisser @wilgoatgo Oooohja! Wat grappig!! :D

26.AnneSinger
@iRamonus Dude, we kregen het gratis.. Niet normaal gaaf, kan 'm je aanraden ;)
27.AnneSinger
Hihihih! Wat vet :) Was ook echt top met @MissMontreal Niet normaal te gekke band!!!
#tvoh
28.AnneSinger
@Evelienelkink Thanks! :D Hahaha
29.AnneSinger
Was zo gezellig bij Jeroen! Heeeerlijk gegeten :) #tvoh
30.AnneSinger Anne Hoogendoorn
Woow, zie mezelf in Real Life hihi! #tvoh
31.AnneSinger
Real life, real life, real life, real life, real life, real life, real life, real life! Uhm.. Kijken dus! ;)
#tvoh
32.AnneSinger
@bheo1992 het zou voor a.s. vrijdag telefonisch kunnen.. Daarna kan ook, dan kom ik langs..
Wat vind jij?
33.AnneSinger
@Dgausser I know! Hopelijk gaat het nu wel gebeuren :)
34.AnneSinger
@MrRigter voor donderdag eigenlijk.. Repetities met camera's haha!
35.AnneSinger
@MrRigter haha, ze zeggen van wel ;) Heb een mail gehad van Real Life waarin ze het
benadrukken.. Tweede poging!
36.AnneSinger
@Rikst88 wooow, cool :) Harry Potter?
37.AnneSinger
Interview gehad met Leeuwarder Courant, kleding opgehaald bij Esprit en vnv op de bank
voor Real Life waar ik in shine! Haha #tvoh
38.AnneSinger
@Dennickk ze zeggen van wel.. You never know!
39.AnneSinger
@xSabineeee ahh, thanks!
40.AnneSinger

In bed! Wat een geweldige avond! Als het kon, had ik het met jullie allemaal gedeeld..! Sta
zelf nog steeds van alles versteld! Truste! :)
Aantal tweets 16 november 2010: 3 tweets
Aantal roze: 2
Aantal groen: 1
1.AnneSinger
Whaaaaaaa, de film was de bom!! Guys; go see Harry Potter!!
2.AnneSinger
Net buffet gehad, nu op weg naar de geheime plek waar de première van Harry Potter wordt
vertoond! Niceeee! #tvoh
3.AnneSinger
Jeeej! Vanavond première Harry Potter!
Aantal tweets 15 november 2010: 45 tweets
Aantal blauw: 40
Aantal roze: 1
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
@gabrie1994 laat ik je morgen weten, moet nu echt slapen haha!
2.AnneSinger
@gabrie1994 gaaaaf, de mijne ook! Waarom zoek je niet een leuke band? Kan het je
aanraden: is super leuk!
3.AnneSinger
@gabrie1994 wow, knap hoor!! Vind love over healing het coolst :) Het is ook leuk om met
karaoke op te nemen!
4.AnneSinger
@songwriterrg ja, bizar hè?! Benieuwd naar de liveshow.. Of ze er dan wel iets van bakken :p
5.AnneSinger
@xNatasx is goed!!
6.AnneSinger
@cohaba hahaha is goed
7.AnneSinger
@tes2807 ahh, thanks!! :)
8.AnneSinger
@sonja2404 pfiew, gelukkig! :)
9.AnneSinger
@xNatasx jaaa, leuk! Geef ff een gil als je kan ;)

10.AnneSinger
@Ceesie8 thanks, hoop het ook ;) A.s. vrijdag!
11.AnneSinger
@cohaba yup, bij dezen is dat een deal :)
12.AnneSinger
Wow, besef me net dat ik écht een goed gesprek met Jeroen, Han en Toon heb gehad :) Heel
blij mee! #tvoh
13.AnneSinger
@sonja2404 uhuh, had ik gezien idd :)
14.AnneSinger
@xNatasx haha, thanks!
15.AnneSinger
@sonja2404 reageerde op een oudere tweet (popstars). Dacht dat ik die niet had beantwoord!
16.AnneSinger
@Ceesie8 Moeilijke vraag.. Zware concurrentie! Hoop het natuurlijk wel :D
17.AnneSinger
@songwriterrg Tja.. Nu ik zelf in zo'n show zit, mag ik niks meer zeggen :p
18.AnneSinger
@Sannebok Oewf.. Das vervelend! Ga je dit jaar weer mee doen dan?
19.AnneSinger
@xNatasx Hmm, nee.. Ik hoef gelukkig niet te kiezen ;)
20.AnneSinger
@sonja2404 Tja.. Misschien.. Jou woorden ;)
21.AnneSinger
@gabrie1994 ga ik doen!
22.AnneSinger
@xNatasx idd :) Vorig jaar niet, nu af en toe als ik tijd hen!
23.AnneSinger
@Ceesie8 super leuk en gezellig!
24.AnneSinger
@xNatasx tja, blijft toch leuk!
25.AnneSinger
@gabrie1994 wat is de link? Zien, zien, zien!!!

26.AnneSinger
@Soccerdaan ik zeg niks ;) Maar het blijft leuk om te kijken!
27.AnneSinger
@sonja2404 hahaha!
28.AnneSinger
@katinka2909 ja, zeker weten! Was de bom!
29.AnneSinger
Popstars kijken! Die zangshows blijven leuk hè ;)
30.AnneSinger
@Soccerdaan haha, das waar! Ga m'n best doen!
31.AnneSinger
@Sannebok wow, klinkt écht good! Keep on rocking!!
32.AnneSinger
@Soccerdaan ahh, wat naar voor je!! Beterschap en hopelijk kun je kijken!!
33.AnneSinger
@ngelique12 Thanks ;)
34.AnneSinger
@MiranOnline Hmm, wie weet. Goed plan ;)
35.AnneSinger
@ElaFranzke Vond ik ook! :)
36.AnneSinger
@Nickyvdd Dank je :D
37.AnneSinger
@Ceesie8 Aii, Sorry! ALBERDINGK!
38.AnneSinger
@johndielen Idd, :) Thanks!
39.AnneSinger
Te gekke dag achter de rug: 2 optredens Alberdingk Thijm college, optreden Baarnsch
Lyceum, daarna goed gesprek met Jeroen + Dreamteam!
40.AnneSinger
@Shary_an Bedoel, wat is magisch feestelijk? Haha
41.AnneSinger
@Shary_an Yup, neem m'n pad mee: houd een videodagboek bij + veel foto's maken! Een
leggin? Denk 't wel :p Muwhaha Vind het verder moeilijk!

42.AnneSinger
@Shary_an première morgen Miss Leggin'! Gezellig!!!!! :)
43.AnneSinger
@Wiepmusic optreden!! Super leuk :( jij morgen ook première? Gezellig!!!
44.AnneSinger
Alberding Thijm college en Baarnsch lyceum gehad, nu weer richting Hilversum maar eerst ff
en tosti! Yum! #tvoh
45.AnneSinger
Zometeen richting Hilversum. Vandaag staat er een scholentourtje op de planning! #tvoh
Aantal tweets 14 november 2010: 11 tweets
Aantal blauw: 7
Aantal roze: 4
1.AnneSinger
@Rikst88 dan zal ik je eens flink promoten bij mijn volgers :p Wel gezellig; een vriendinnetje
op Twitter!
2.AnneSinger
Dank je!!
3.AnneSinger
@katinka2909 yup, alles oké! Met jou ook?
4.AnneSinger
@ngelique12 alles goed hier! Met jou ook?
5.AnneSinger
@Miekestevens cooool!
6.AnneSinger
Pff, wat een luie zondag! Love it :) Nog ff relaxen nu het nog kan :p
7.AnneSinger
Hallo iedereen!
8.AnneSinger
Goodnight guys, ik slaap! Spreek jullie morgen weer :) X
9.AnneSinger
@BambigetHIGHER echt hè.. Hmm, dan ga ik voor Shary-Ann..
10.AnneSinger
@BambigetHIGHER moeilijk te zeggen.. Ben?
11.AnneSinger
@SuperfanNienke jawel hoor! :)

Aantal tweets 13 november 2010: 60 tweets
Aantal blauw: 56
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
@Kleinesiets Nice! Dat is pas leuk :)
2.AnneSinger
@Maximex3 Gaat goed! De actie is nu afgelopen. Ben druk aan het overleggen met TVOH.
Ze komen waarschijnlijk filmen.. ;)
3.AnneSinger
@gabrie1994 Tja, denk het wel idd!
4.AnneSinger
@Kleinesiets Same here.. Nu aant zappen..En dat op een zaterdag!
5.AnneSinger
@gabrie1994 Klopt! Vind het alleen niet zo heel leuk.. Aii!
6.AnneSinger
@Kleinesiets Hahahahahaha
7.AnneSinger
@Maximex3 Volgens mij wel! Maar ja, het is nu onder voorbehoud hè ;)
8.AnneSinger
@Kleinesiets Zooo saai! Zitten nu, omdat het echt niet anders kan, Wat Vindt NL te kijken..
:S
9.AnneSinger
Niks op tv. Bah. Geen leuke dingen doen vnv, nee, rust nemen! Volgende week DRUK! Wel
allemaal heel erg leuk :) #tvoh
10.AnneSinger
@Rikst88 woow, ook al aan de Twitter? Gezellig! :D
11.AnneSinger
@naamvergeten Ahhh, cool! Doe d'r de groeten!
12.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Hahahaha, thanks
13.AnneSinger
@naamvergeten Uhuh! Nice :)
14.AnneSinger
@naamvergeten Woow, cool! Gaan ze ook allemaal stemmen? :p De uitzending was cool
gister! Veel plezier met kijken!

15.AnneSinger
@naamvergeten Hahahaha! Jaaa, was de bom!! Zo bizar allemaal. Had het nooit verwacht zo
:)
16.AnneSinger
@itsabassthing WOOOW! Wat vet! Nou, succes dan ;)
17.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Ja, das waar. Uhuh, ze zijn allemaal de bom!
18.AnneSinger
@naamvergeten Uhm.. Ja.. Houdt vast nog wel een keer op :p
19.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE wow, wat een leuk fragment :)
20.AnneSinger
@BambigetHIGHER Hahaha, cool :) Is goed!
21.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Ohja, ze deden ook mee met popstars idd!
22.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Ja, Kiki was te gek! Joshua en Davy kunnen zoveel meer! Jammer dat ze
die kans niet krijgen maarja, het blijft een wedstrijd
23.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE HUH? Meen je dat nou? Waar heb je dat gehoord?
24.AnneSinger
@BambigetHIGHER Als ik door ga sowieso.. Anders weet ik 't niet zeker..
25.AnneSinger
@itsabassthing Was er niet gisteren.. ;) Volgende week pas! Wat kunnen jullie winnen?
26.AnneSinger
@naamvergeten Hahahahaha
27.AnneSinger
@Nickyvdd Leukkkk!!! Ben je d'r maandag?
28.AnneSinger
@lonn1986 Dan ben ik in Friesland! :O
29.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Hmm, blijft lastig. Ik ken ze allemaal persoonlijk, dus voor ons is het heel
anders..
30.AnneSinger

@AnneFOOLFORLIFE @annesophie168 I'll do the best I can ;)
31.AnneSinger
@cohaba Hahahahah!! Lijkt me een goed plan ;)
32.AnneSinger
@gabrie1994 Wil het zo graag zeggen maar mag niet :(
33.AnneSinger
@annesophie168 Ahh, jammer! Nja, die halve finale hè... Hope so!
34.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Doe ik, beloofd!
35.AnneSinger
@Miekestevens Ahhh, leuk om te horen! Thanks!!
36.AnneSinger
@itsabassthing Wow, cool! Congrats! Wat kun je winnen? Moet ik jullie een beetje
promoten? :p
37.AnneSinger
@tixari Aii.. Hmm, moet echt heel NL doorcrossen om iedereen te voorzien merk ik al haha
38.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE Hahah, snap ik :) Uhuh, volgende keer ff seinen, is leuk!
39.AnneSinger
@djoekewestdijk Is goed, leuk!! :)
40.AnneSinger
@ElaFranzke Ik ook! :)
41.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Hmm, vast wel ;)
42.AnneSinger
@annesophie168 @ElaFranzke Aha, daar ben ik a.s. maandag rond 12:00! :D
43.AnneSinger
@Maximex3 Ai.. Wie weet kom ik daar nog wel eens ;)
44.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE HUH?! Meen je dat nou? Waarom heb je niks gezegd??
45.AnneSinger
@gabrie1994 Hmm, mss daar nog eens langs dan.. ;)
46.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Ahhh

47.AnneSinger
@Shary_an Yo leggin' chick!
48.AnneSinger
@ElaFranzke @AnneFOOLFORLIFE @annesophie168 Leukkkk!!! Welke school?
49.AnneSinger
@Wiepmusic Grrrrrrrr! ;)
50.AnneSinger
@itsabassthing Welke finale?
51.AnneSinger
A.s. maandag ff een tourtje langs wat scholen. Zijn er mensen op twitter die in Baarn of
Hilversum op school zitten? ;) #tvoh
52.AnneSinger
@sylviialouiise Woon er net buiten: Goenga.. ;)
53.AnneSinger
@djoekewestdijk Ik dm je ff m'n nummer, mocht er dan weer zoiets zijn, bel me en dan
probeer ik het te regelen!
54.AnneSinger
@cohaba Ooohja! Dat moet ook nog :D
55.AnneSinger
@gabrie1994 Uhm, wie weet! Haha
56.AnneSinger
@naamvergeten Uhm.. Nee..! Ze weten niet waar ik woon ;)
57.AnneSinger
@MissJoycex Haha, ja!
58.AnneSinger
Zo, ff rondje Sneek gedaan. Duurt tegenwoordig wel een stuk langer als iedereen met je op de
foto wil hahaha! #tvoh
59.AnneSinger
Pfff, in bed! Eindelijk! Wat een feest zeg, ondanks dat Kiki en Davy & Joshua de show
moesten verlaten.. Blijft klote zoiets! Truste guys!!
60.AnneSinger
@djoekewestdijk neeeeeeeee, heb ik je nu gemist?! Verdomme! Heb t niet gelezen op twitter
:( Kon je me niet roepen ofzo? Baaalen!

Aantal tweets 12 november 2010: 12 tweets
Aantal blauw: 2
Aantal groen: 10
1.AnneSinger
Niet te voorspellen dit, wie moet er in godsnaam uit?! Whaa, succes coaches!! #tvoh
2.AnneSinger
Weet écht niet wie eruit gaat.. Niet te doen dit! Coaches; succes!! ;) #tvoh
3.AnneSinger
Pfff, ik wil ook!! Dagen aftellen.. #tvoh http://twitpic.com/368vae
4.AnneSinger
@SIVENNA Ahhh geweldig!! Wat een schatje! Mag je echt heeeeeel trots op zijn!!!
5.AnneSinger
Lees gemengde reacties van jullie. Hier is het iig super gezelkig ;) #tvoh
6.AnneSinger
Ik hoef vnv dus niet. Volgende week!! #tvoh
7.AnneSinger
Wat vinden jullie er tot nu toe van? Wij zitten eerste rij dus kunnen alles goed zien! #tvoh
http://twitpic.com/3685mj
8.AnneSinger
Martijn #tvoh http://twitpic.com/367w0e
9.AnneSinger
De zaal!! http://twitpic.com/367vi1 #tvoh
10.AnneSinger
Zijn er klaar voor :) jullie ook? #tvoh
11.AnneSinger
Dé stoelen!!!!! #tvoh http://yfrog.com/n6walcaj
12.AnneSinger
@Dennickk ben pas volgende week aan de beurt :) En mag helaas nog niks zeggen, sorry!
Aantal tweets 11 november 2010: 65 tweets
Aantal blauw: 59
Aantal roze: 2
Aantal groen: 4
1.AnneSinger
@shirleyvisser truste! Xx
2.AnneSinger

@gabrie1994 dank je! Truste!
3.AnneSinger
@lonn1986 truste
4.AnneSinger
@AriGeer thanks! Truste!
5.AnneSinger
@shirleyvisser heel snel een afspraak, beloofd!!
6.AnneSinger
@shirleyvisser Oké, doe ik. Nja, vind het sowieso leuk om te leren hoe zoiets werkt + het is
handig als jij geen tijd hebt. We maken echt
7.AnneSinger
Allright, time to sleep! Morgen lange dag voor de boeg.. Wel leuk :) Welterusten iedereen!
8.AnneSinger
@shirleyvisser Is goed! Ik mail je!
9.AnneSinger
@gabrie1994 Uhuh!! :)
10.AnneSinger
@Meike_1979 Oké! haha
11.AnneSinger
@gabrie1994 ja, zeker weten!
12.AnneSinger
@shirleyvisser Tja, maar het is eigenlijk juist voor de site bedoeld..
13.AnneSinger
@MrRigter Hahahaha, oké!
14.AnneSinger
@gabrie1994 Mooooi! Heb 'm al gedownload. Vind het z'n beste plaat tot nu toe.
15.AnneSinger
@shirleyvisser Tja, das waar. Aan de andere kant, YouTube levert ook veel "hits" op.. Mss
moet ik ze eerst ff door jou laten checken idd..
16.AnneSinger
@MrRigter Yup..
17.AnneSinger
@katinka2909 Thanks!!
18.AnneSinger

@gabrie1994 Klopt idd!
19.AnneSinger
@MrRigter Nee, morgen niet. Niet zingen iig!
20.AnneSinger
@SIVENNA Hahaha, echt hè ;) Krijg het te leen!
21.AnneSinger
@MrRigter Dank je, alhoewel ik niet hoef te zingen ;)
22.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE Yup, ben erbij! Haha, wie weet ;)
23.AnneSinger
@gabrie1994 Nope, helaas.. Ben er wel bij! Volgende week pas..
24.AnneSinger
@shirleyvisser als je tijd hebt om ze te bekijken ;)
25.AnneSinger
@shirleyvisser Trouwens, heb alle videodagboek filmpjes ge-upload!! Zijn wel allemaal
kleine filmpjes.. Laat maar weten wat je er van vindt,
26.AnneSinger
@shirleyvisser Thanks, fashionista! Ik vertrouw op jou kundige mening :) Laat morgen wel
even een 'aanfoto' zien!
27.AnneSinger
@johndielen Thanks!! :D
28.AnneSinger
@ronenlauranl Haha, thanks. Hoop het ;)
29.AnneSinger
@gabrie1994 Ah, thanks :)
30.AnneSinger
@Miekestevens Dank je :)
31.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE Hihi thanks!
32.AnneSinger
@Charlottetb Echt hè ;) En zo relaxt dat we alleen maar hoeven te kijken --> geeeen
zenuwen!!
33.AnneSinger
@Rikutr24 Nice!

34.AnneSinger
@MrRigter Das waar! Is goed :)
35.AnneSinger
@lonn1986 Moeten we tegen die tijd maar ff bekijken..!
36.AnneSinger
@lonn1986 Ah, oke. Leuk! Maarre, denk dat dat allemaal geregeld moet worden via
management enzo :S Zal ook niet goedkoop zijn denk ik.. :(
37.AnneSinger
@MrRigter uhm.. Ja, eigenlijk wel haha
38.AnneSinger
@Sigrid70 Thaaanks!
39.AnneSinger
@Maximex3 Dank je!! :)
40.AnneSinger
@xNatasx Thanks & Thanks! :D
41.AnneSinger
@BigBreg Thanks :D
42.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Thanks :)
43.AnneSinger
@liiesan Dank je!
44.AnneSinger
@Charlottetb Ah, thanks chick! Tot morgen!
45.AnneSinger
@Dennickk Ahhh, dank je!! :D Ga ik doen!! Zal blijven twitteren morgen :)
46.AnneSinger
@Moontje85 Ah, oké.. Goeie tip. Zal morgen ff kijken wat het wordt!
47.AnneSinger
@RomanNL Ahh, thanks!
48.AnneSinger
@MrRigter Dank je :D Uhm, hope so.. Heb het gepast enzo haha
49.AnneSinger
@lonn1986 Het is samen 1 set haha :D Enne, wat betreft je verjaardag: ik neem aan dat je dan
een optreden bedoelt?

50.AnneSinger
@EvadeBoorder ah, dank je!
51.AnneSinger
@verasalemink Thanks!! :D
52.AnneSinger
@rmastenbroek Thanks!
53.AnneSinger
@Rikutr24 Ah, wat leuk! Ik ben er rond 17:00 tot het einde. Tot morgen dan!
54.AnneSinger
Ennnnn.. Tweede voorproefje outfit morgen!! #tvoh Again, tell me what u guys think!!
http://yfrog.com/f1j0elj
55.AnneSinger
Eerste voorproefje outfit morgen.. #tvoh Tell me what u guys think!! http://yfrog.com/g93h7j
56.AnneSinger
Onder het tv kijken m'n website aan het updaten en alle berichtjes van jullie aan het
beantwoorden!
57.AnneSinger
@johndielen Ah, dankje. I Will!
58.AnneSinger
@liiesan cool! Wij zijn volgende week aan de beurt! Spannend....
59.AnneSinger
@FashionNicotine haha, nee! Helaas.. Doe morgen wel zelf de styling, als ik zelf in de
liveshow zit niet.
60.AnneSinger
@Dennickk denk het wel! Moment..
61.AnneSinger
Nu bankhangen, morgen aanwezig bij de eerste liveshow!! Heb een te gekke outfit gevonden
:) #tvoh
62.AnneSinger
@Kleinesiets oewf, vergeten te kijken! Tentamen was moeilijk?
63.AnneSinger
@Shary_an legging! I'm fine! How you doin'? Best wel zin in morgen, wat jij?
64.AnneSinger
Jeroen op tv, ik op de bank. Kacheltje brandt. Like it!
65.AnneSinger

Mijn nieuwe blog is tevens een ode aan @jvdboom. Annehoogendoorn.com #tvoh
Aantal tweets 10 november 2010: 51 tweets
Aantal blauw: 43
Aantal roze: 6
Aantal groen: 2
1.AnneSinger
@lonn1986 ah, enjoy! Ben 's ochtends ook vrij! Ciao!
2.AnneSinger
@lonn1986 U2!
3.AnneSinger
@gabrie1994 Truste!
4.AnneSinger
Alllllright! Ik duik vroeg m'n mandje in :) Nog ff boekje lezen dan de oogjes toe. Spreek jullie
morgen weer! X
5.AnneSinger
@lonn1986 Nee, ken ik niet! Zal eens luisteren! Succes met in slaap vallen!
6.AnneSinger
@MissMontreal Ahh, leuk dat je (jullie) me volgen! Voel me vereerd! :) Thanks!!
7.AnneSinger
@Soccerdaan Idd! Ohja: #tvoh :p
8.AnneSinger
@lonn1986 Ahh, oke! Yup, bijgekomen van school haha. Vroeg naar bed! Ga zo m'n mandje
in :)
9.AnneSinger
@MissMontreal Heb de redactie al gemaild.. :p Hahaha
10.AnneSinger
@MissMontreal Ja, verdomme! Had het echt willen zien!
11.AnneSinger
@lonn1986 Yup, gelezen. Heb er veel bewondering voor, maar kan helaas niet teveel over
m'n privé leven praten.. Sorry!
12.AnneSinger
@Chivasss92 Tja..
13.AnneSinger
Sorry guys, had dit ook niet voorzien. Volgende week? Hoop het!
14.AnneSinger

@PDdeBoer Dank je!! Jij ook! :)
15.AnneSinger
@giesfries Was 't maar zo.. ;)
16.AnneSinger
@Maximex3 Jaaa, I know! Zat wel in de voorstukjes.. Baaaalen!
17.AnneSinger
@xNatasx Denk 't..
18.AnneSinger
@PDdeBoer Ben er wel bij..
19.AnneSinger
@LenVeld Jaa.. Arme ik! Haha! Hope so..
20.AnneSinger
@PDdeBoer Hope so..
21.AnneSinger
@xNatasx Nope.. Verdomme! Wel in de voorstukjes, niet in de aflevering. :S
22.AnneSinger
@PDdeBoer Geen idee.. Wel in de voorstukjes, niet in de aflevering :(
23.AnneSinger
@Soccerdaan Neeeeeeh.. Wel in de voorstukjes, niet in de aflevering :s
24.AnneSinger
Helaas... :'( Sorry, had dit ook niet verwacht!! Ongelofelijk stom.. Blugh!
25.AnneSinger
@Maximex3 Hahaha! Ik ook ;)
26.AnneSinger
@SalimaHTfan1 Ahhh, das lief :D
27.AnneSinger
@Chivasss92 :)
28.AnneSinger
@naamvergeten baaaaaaalen
29.AnneSinger
@Maximex3 Oke! Bij dezen: het ging heeeel goed :p
30.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Ahh, leuk! :D Thanks!

31.AnneSinger
@EvadeBoorder Cool!
32.AnneSinger
@Chivasss92 Nice!
33.AnneSinger
@SalimaHTfan1 Jaa, leuk! :D
34.AnneSinger
Zitten jullie allemaal klaar voor Real Life? #tvoh
35.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Gaat best goed. Bijna 600! :D
36.AnneSinger
@Maximex3 Goed! Nja, goed.. 6.5. Voor mijn doen de shit! Haha
37.AnneSinger
@PDdeBoer Voor mij ook hoor!
38.AnneSinger
@leovdflows :D
39.AnneSinger
@PDdeBoer Leuk! Ik ook ;)
40.AnneSinger
@GTST_fan_1991 Cool!
41.AnneSinger
Jaja, vnv bij The Voice Real Life: Anne (en anderen) :p #tvoh
42.AnneSinger
Goed, school overleefd :p Rete drukke dag achter de rug, dat wel.. Dus..... Nu tijd voor
relaxeeen!
43.AnneSinger
Druk, druk, druk aaaaaaaaah! Help! :)
44.AnneSinger
@wilgoatgo muwhaha
45.AnneSinger
@johndielen dank je!
46.AnneSinger
@BambigetHIGHER i.v.m. met m'n suikerziekte drink ik altijd light. Je went eraan :p
47.AnneSinger

@gabrie1994 yup :)
48.AnneSinger
@AnneFOOLFORLIFE hahaha
49.AnneSinger
@MrRigter haha idd!
50.AnneSinger
Hard aan de Franse studie. Ben het nu al zat helaas.. Maar dit sleept me het er gelukkig
doorheen :p http://yfrog.com/12bfnoj
51.AnneSinger
Up and runnin'! Zo richting school in Sneek..

