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Bestuurssamenstelling: 
 
 
Johnny Bos [voorz]   
Greveling 245 
tel. 468474 
 
Piet Koopmans [penningm] 
Eppinge 4 
tel. 491446 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Janka van den Berg [2e pen] 
Greveling 1 
tel. 491095 
 
Annemoon van Liebergen 
[lid] 
Greveling 183 
tel. 492018 
 
 Hebbo Smit [v.v.] 
Greveling 91a 
tel. 323989 
 
Er is nog een vacature 
Wie durft deze uitdaging 
aan? 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Janka van den Berg en 
Gerrit Meijers. 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

Website Annerveenschekanaal.info 
Onze website ondergaat momenteel een vernieuwing!  
Hij zal worden geshowd op zondag 6 januari, tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst in 
MFC De Badde. Aanvang 16.00 – 18.00 uur. 
U kunt alvast een kijkje nemen op:  www.annerveenschekanaal.info  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op zondag 6 januari 2008 organiseert het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelangen voor de 3e keer een Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners 
van Annerveenschekanaal in MFC “De Badde”.  
De instuif is gepland van 16.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal 
de vernieuwde website worden geshowd.  
 

Muziek aan het Grevelingskanaal 
 
zondag 13 januari 2008 14:30 uur: Optie en in voorbereiding  
                                                           (Nieuwjaarsconcert/receptie Avk) 
zondag 10 februari 2008 14:30 uur: Optie en in voorbereiding 
zondag 9 maart 2008 14:30 uur: Optie en in voorbereiding 
Voor informatie en plaatsen reserveren: 
+31 (0)598 491782 of 
Info@dewerkplaats.eu en  www.dewerkplaats.eu  
 

Nieuws en info van obs De Badde 
Kerstmarkt 

 

De kerstmarkt van O.B.S. De Badde werd donderdag 13 december goed bezocht.  
De marktkramen waren goed gevuld met alle knutselwerken van de kinderen. Sfeervolle lampjes en 
gezellige muziek maakten er een echte kerstmarkt van. Glühwein, snert, kniepertjes en andere 
versnaperingen werden volop genuttigd.  
Alle gezinnen waren deze avond vertegenwoordigd. Vanuit het dorp was er ook veel belangstelling. 
We hopen dat u veel plezier beleeft aan hetgeen u gekocht heeft. We kijken uit naar het volgende 
school evenement waarvoor iedereen van Annerveenschekanaal uitgenodigd zal worden, en dat is... 
 

De musical 
Wij nodigen u uit om de 24e april te komen kijken naar de musical van obs  
De Badde in MFC De Badde? Noteert u alvast deze datum in uw agenda. 
Wij zouden het fijn vinden als u komt.  
 

BSO 
Hebt u tijd en zin om af en toe een keer iets leuks te doen met de kinderen van de BSO?  
Neem dan contact op met Annet Eling 0598-491591. U kunt er voor kiezen om eenmalig iets met en 
voor de kinderen te doen. Het mag natuurlijk ook vaker! 
De BSO wordt op de maandag en donderdag verzorgd door Stichting Welzijn Aa en Hunze.  
Daarnaast biedt Cobie Battjes, als gastouder, voorschoolse opvang aan en opvang op de maandag 
t/m de donderdagmiddag. De enige middag waarop er op dit moment nog geen structurele opvang is 
gerealiseerd is de vrijdagmiddag.  

Team De Badde 
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Van Turfvaart naar Toervaart 
Zoals aangekondigd in ’t Krinkie Spaien no. 48 nog wat informatie van Turf- naar 
Toervaart. Er komt een grote tent in Kiel-Windeweer waar artiesten zullen optreden met 
provinciale en/of landelijke bekendheid. Het is de bedoeling dat alle inwoners toegang 
zullen krijgen tot deze festiviteiten. Verder zijn er gelden toegezegd om het dorp een 
feestelijk aanzicht te kunnen geven en om activiteiten te kunnen ontplooien. Tijdens deze 
festiviteiten willen wij graag dat men de dorpsvlag gaat uithangen. 
De dorpsvlag is te koop bij Piet Koopmans of Gerrit Meijers tegen betaling van € 12,50. 
 

IJsbaan 
In ’t Krinkie Spaien van okt. j.l. hebben we aangekondigd onderzoek te doen om een 
ijsbaan te realiseren in Annerveenschekanaal. Er is nu een definitief “ja” gekomen van de 
gemeente Hoogezand om op het stuk grond achter de kerk een ijsbaan te situeren. Ook 
is er een ontwerp gemaakt hoe het er moet komen uit te zien. Dit ontwerp is voorgelegd 
aan het bestuur van de ijsvereniging. Verder zijn er gelden toegezegd door enkele 
charitatieve instellingen. Het is de bedoeling om in het vroege voorjaar van 2008 de 
ijsbaan uit te gaan zetten en te starten met graafwerkzaamheden. We zullen u op de 
hoogte houden van deze voortgang.  
 

Geachte Dierenliefhebber 
Annerveenschekanaal is een dorp met vele dierenliefhebbers. De hoeveelheid huisdieren 
groeit gestaag. Katten, honden, kleinvee en ook het aantal paarden/pony’s zijn de laatste 
jaren in aantal fors toegenomen. Iedereen vindt zijn eigen huisdier helemaal het einde en 
deze trouwe viervoeters worden natuurlijk ademloos verwend. Daar hebben ze recht op. 
Perslot van rekening is jouw huisdier, hij/zij is de allerliefste, het mooiste enz.  
Ook de liefde van een dier gaat door de maag en alles wat we er aan de voorkant in 
stoppen komt er van achter weer uit. Een heel normaalprincipe.   
Maar het feit dat jouw huisdier voor jouw helemaal het einde is, wil nog niet zeggen dat 
een ander daar ook zo over denkt. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen over onze 
dieren zodat een andere er geen last van heeft. Kinderen spelen nu tussen de poep (van 
honden, katten, paarden), vissers zitten tussen de drollen te hengelen en wandelaars 
moeten tussen de stront door laveren. Ieder zijn liefhebberij, maar laten we voorkomen 
dat een ander hinder ondervindt van onze huisdieren. Dus neem een zakje mee zodat je 
alles wat je met liefde thuis in je huisdier hebt gestopt onderweg verzamelt om vervolgen 
thuis weer in de container te deponeren.  
Onder het verantwoordelijkheid nemen over het doen en laten van je huisdier vallen ook 
de katten, waarvan in ons dorp inmiddels een uitzonderlijke populatie is ontstaan. Een kat 
laat zich niets gezeggen dat weten we allemaal maar we kunnen wel maatregelen nemen 
om het aantal in de hand te houden. Want katten richten veel schade aan in tuinen, het 
vogelbestand in ons dorp en ook volièrehouders (vogeltjes schrikken en vliegen zich 
dood tegen het gaas) hebben veel last van deze kleine rovertjes.  
Dus een dringend maar vriendelijk verzoek om het voor elkaar leuk te houden in 
ons mooie Annerveenschekanaal. 

 
Regio- en/of H/S krant 

Voor de inwoners, die graag op de hoogte willen blijven wat er zoal op gemeentelijk 
niveau aan de andere kant van de Semslinie gaande is, heeft het bestuur van Vereniging 
Dorpsbelangen een brievenbus aan het brugwachterhokje, ter hoogte van Greveling 1, 
bevestigd. ’s Woensdags is de Regiokrant na 19.00 uur af te halen. Mocht de brievenbus 
leeg zijn dan graag even melden bij Piet Koopmans of Gerrit Meijers. 
Er zijn nu ruim voldoende Regiokranten beschikbaar. 
 

HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  VVeerreenniiggiinngg  DDoorrppssbbeellaannggeenn  hhoooopptt  ddaatt  uu  ffiijjnnee  
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KNAPZAKROUTE: 
De nieuwe Knapzakroute is te koop 
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en 
Piet Koopmans. 
 

v.v. Hermes Avk:  
            4 jan. klaverjassen en sjoelen 
           13 jan. klaverjasmarathon   
           19 jan. klaverjassen en sjoelen 
            1 febr. klaverjassen en sjoelen 
          16 febr. klaverjassen en sjoelen 

Boek 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij . 
Piet Koopmans, Eppinge 4 en 
Gerrit Meijers, Greveling 2. 
 De prijs: slechts € 35,- 
 

Feestcommissie FC 2000 
De volgende oud ijzer actie staat voor 
het voorjaar van 2008 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Zaterdag 12 jan. 2008 13.30 uur. 
Zaterdag 8 maart 2008 13.30 uur. 
  

Copy 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 50 
moet vóór 3 febr. 2008 worden  
ingeleverd bij het redactieadres. 

 
De website 

Ook uw vereniging kan zijn gezicht 
laten zien op: 
  www.annerveenschekanaal.info  
 

Hondenpoep 
Laten we met elkaar ons dorp zoveel 
mogelijk verschoond houden van… 

jawel, ……….de hondenpoep. 
 
 
 
Een vriendelijk verzoek: Laat uw hond 
niet zijn behoefte doen op het voetpad. 
Hierover bereiken ons de laatste tijd 
veel klachten. 
 
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS 
van de Gemeente: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  
Van ESSENT: defecte straatverlichting 
Tel:  0800-3366112  keuze 2 [gratis] 
Bij storing aan het netwerk:  
038-8516110 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten: tel.: 0900-8844 


