Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 51

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 gevestigd bij Gerrit Meijers,
Greveling 2, Annerv.kanaal,
tel. 491274

12e jaargang

april 2008

DAUWTRAPPEN
Op Hemelvaartsdag 1 mei 2008 gaan we weer Dauwtrappen. Opgave kan bij het bestuur of aan de
bar in het MFC. We vertrekken ’s morgens om zes uur vanaf het MFC. Trijnie Broekema heeft weer
een route voor ons uitgestippeld. De kosten bedragen € 5,-- voor volwassen en € 2,50 voor kinderen
tot 12 jaar. Dit is inclusief soep en 2 broodjes na afloop.
Paasvuur
Het paasvuurgebeuren op maandag 24 maart j.l. was wederom een groot succes. Burgemeester
Eric van Oosterhout behoorde met zijn gezin tot de aanwezigen. Van het aangebrachte snoeihout
kon weer een behoorlijke bult worden gebouwd door Robert Bouwman. Het ligt in de bedoeling om
volgend jaar het snoeihout, tegen een geringe vergoeding, bij de mensen op te halen. Verder willen
we Robert Bouwman bedanken voor het stapelen van de bult en de landbouwers Evert Jan Steenge
en Roelof Sloots voor het beschikbaar stellen van de locatie.
Foto’s van het paasvuurgebeuren staan op onze website.
Nieuws en info van obs De Badde
De veiligheid van de kinderen
Regelmatig horen we van ouders dat er te hard wordt gereden in Annerveenschekanaal. Wilt u
allemaal rekening houden met de 30-kilometer zone die voor de school geldt?
In de rest van het dorp wordt ook harder, 50 is de max. snelheid, gereden dan is toegestaan.
Houdt rekening met de kinderen. Spreek anderen aan als ze te hard rijden!
Kinderen zijn impulsief en kunnen soms zo maar oversteken.
Website De Badde
De website van De Badde is opnieuw ingericht. Op de website vindt u allerlei informatie over de
school. www.badde.picto.nl
Infobulletin
Veel dorpsbewoners ontvangen het infobulletin van de school. Wilt u ook graag een exemplaar
ontvangen, dan kan dat via e-mail. Helaas kunnen we uit kosten overwegingen het infobulletin niet
huis aan huis bezorgen.
Musical
In het vorige Krinkie stond al iets over de musical. Donderdag 24 april in het MFC zal de musical
Koning Nors opgevoerd worden door de kinderen van groep 1 t/m 8. U bent allen van harte
welkom. Een officiële uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen.
Team De Badde
Zwerfvuildag
Vrijdagmorgen 25 april om 10.00 uur houdt de Vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met de
kinderen en leerkrachten van obs De Badde een schoonmaakactie in ons dorp. Met het oog op de
opening van de vaarroute “Van Turf- naar Toervaart” willen we zorgen dat het dorp er “spic en span”
uit gaat zien. Via de gemeente krijgen we hulpmiddelen zoals hesjes, grijpers en zakken ter
beschikking. Wellicht zijn er ook nog wel inwoners die mee willen helpen. Gaarne opgave bij één van
de bestuursleden.
Website www.annerveenschekanaal.info
Zoals u weet is de website van ons dorp in een geheel nieuw jasje gestoken. Graag willen we laten
zien dat Annerveenschekanaal een dorp is waar veel gebeurd. We bieden u de mogelijkheid om via
de site een link naar uw bedrijf of activiteit te leggen. Ook een eigen pagina binnen de website
behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding.
Medebewoners met een eigen onderneming zullen binnenkort door het bestuur van Dorpsbelangen
worden benaderd. U kunt ook zelf contact opnemen met Hebbo Smit. Hebbo is bereikbaar via
telefoonnummer 0598-323989

Vereniging Dorpsbelangen
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.
Exposities in het MFC
Sinds kort bestaat de mogelijkheid uw werk in het MFC te exposeren. Voor foto's en
schilderijen is de gemeenschapsruimte voorzien van een railsysteem.
Hebt u belangstelling hiervoor neem dan contact op met Piet Koopmans (06 300 244 22)
of met het beheerderechtpaar.
Elke expositie zal op de website www.annerveenschekanaal.info worden vermeld
Cursus Excel
In maart hebben Piet Koopmans, Annemoon van Liebergen, Heleen Smit en Gerrit
Meijers een cursus Excel gevolgd in het MFC. Verder kwamen nog zeven andere
cursisten uit Rolde, Gieten, Gasselternijveen. Deze cursus duurde vier avonden en werd
georganiseerd door Stichting Welzijn Aa en Hunze. Vorig najaar, 2007, is dit bekend
gemaakt in een cursuskrant van Welzijn Aa en Hunze die huis aan huis is verspreid.
Verslag van de workshop “Glas in lood”.
Stichting Welzijn Aa en Hunze heeft op zaterdag 5 april een workshop glas in lood maken
georganiseerd in MFC De Badde. Hiervoor hadden zich 11 mannen en vrouwen uit
Annerveenschekanaal en omstreken opgegeven.
De docente Toos Immerzeel, had alle materialen meegenomen om een raamhanger te
maken. Glas was er in allerlei kleuren, zodat de werkstukken allemaal verschillend
werden.
Catering De Lelie zorgde voor de inwendige mens, dus een geheel verzorgde dag.
Met een mooie decoratie en een tevreden gevoel gingen we huiswaarts. Een aantal
deelnemers willen nog wel een vervolg. Hoewel de cursus eerder wegens te weinig
belangstelling niet door ging, liep het later storm. Wegens succes geprolongeerd!
Op zaterdag 19 april wordt deze workshop nog een keer georganiseerd. De eersten
hebben zich al aangemeld maar er kunnen nog wel wat mensen bij.
Belangstellenden kunnen zich nog opgeven bij bovengenoemde stichting,
tel. 0592 245924 vragen naar Grietje Paas.
Regelmatig kunnen we in de cursuskrant van Stichting Welzijn en in de Schakel, het
veelzijdige aanbod van cursussen en workshops lezen. De gemeente verstrekt subsidie
in veel gevallen, zodat het voor ieder betaalbaar blijft.
Bij voldoende belangstelling is het vaak mogelijk om van alles in ons eigen dorp te
organiseren. Samen iets delen bevordert de saamhorigheid én je leert elkaar op een
positieve manier kennen. Vreugde kun je delen door het te vermenigvuldigen.
Graag tot ziens bij een volgende activiteit.
Heleen Smit
Gym voor volwassenen.
In samenwerking met Stichting Welzijn zou het mogelijk zijn om weer een
gymnastiekgroep voor volwassenen op te zetten in Annerveenschekanaal. Dit is bedoeld
voor dames en heren, een gemengde groep dus. Wij willen graag weten of hiervoor
belangstelling bestaat. Uiteraard kan dit in het MFC gaan plaatsvinden.
Voor inlichtingen en opgave kan Willy de Jonge gebeld worden, tel. 491807.
Bij voldoende deelname hopen dan in de herfst te kunnen starten.
PeerGroup
Hemelvaartsdag 1 mei, zaterdag 3 mei en zondagmiddag 4 mei zal de PeerGroup uit
Veenhuizen een theaterstuk Naobers gaan opvoeren op de locatie achter de kerk. Bij dit
Krinkie is een kaartje gevoegd met meer informatie. Binnenkort zal er nog huis aan huis
een krantje verschijnen met meer informatie omtrent de PeerGroup.
Voor meer informatie: www.peergroup.nl
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is te koop
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en
Piet Koopmans. De dorpsvlag is te
koop bij Piet, Johnny en Gerrit en kost
slechts € 12,50.
v.v. Hermes Avk:
19 april klaverjassen en sjoelen
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij .
Piet Koopmans, Eppinge 4 en
Gerrit Meijers, Greveling 2.
Of bij Brik en Brak, Greveling 23.
De prijs: slechts € 35,Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat voor
26 april 2008 gepland. Contactpersoon
Luc Tieben, tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 22 april 2008 18.30 uur.
Dinsdag 13 mei 2008 18.30 uur.
Dinsdag 24 juni 2008 18.30 uur
Copy
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 52
moet vóór 27 mei 2008 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
De website
Ook uw vereniging kan zijn gezicht
laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
SNELHEID
Matig uw snelheid tijdens het
rijden over het dorp.
Denk aan de 30 km zone.
Vertrek 5 à 10 minuten eerder.
Wees heer/dame in het verkeer
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

