Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 52

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

juli 2008

Nieuws en info van obs De Badde
Musical
De musical van de Badde was een groot succes. De kinderen hebben een spetterende musical
neergezet. Het enthousiasme van de kinderen en de reacties vanuit het publiek waren grandioos.
Iedereen die meegeholpen heeft met opbouwen/afbreken, materialen uitgeleend heeft , schminkers
etc. zonder uw hulp was het allemaal niet gelukt. We willen u ook bedanken voor uw financiële
bijdrage. Er is voldoende geld binnengekomen om 1 computer inclusief toebehoren aan te schaffen.
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.
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.
Kiepie
Tussen 23 en 26 juni hebt u van ons het laatste Kiepie van dit schooljaar ontvangen.
We hebben u daarin geïnformeerd over activiteiten waaraan de kinderen deelgenomen hebben.
Verder zijn de data voor het komend schooljaar zoveel mogelijk meegenomen.
Inventarisatie kinderen in Annerveenschekanaal
Om een inschatting te kunnen maken van de groei of het krimpen van de school vragen we u aan te
geven of u kinderen hebt in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit is geheel vrijblijvend, het gaat puur om een
inventarisatie voor de school. Via de ouders van leerlingen horen we vaak waar een baby geboren
is. Toch missen we dan wel eens kinderen!
Het opvragen van deze gegevens bij de gemeente gaat niet meer zo makkelijk i.v.m. de wet op de
privacy. U kunt een mailtje sturen aan badde@picto.nl , een briefje in de postbus doen of even
bellen mag natuurlijk ook. Tel 0598-491591.
Baddemarkt
De Baddemarkt wordt dit jaar op zaterdag 27 september georganiseerd.
Team De Badde
Zaterdag 21 juni 2008.
Het dorp Annerveenschekanaal heeft de opening van de Turf- naar Toervaart van 2 mei j.l. op haar
eigen manier gevierd. Voor de inwoners was een partyboot ingehuurd waarmee een boottocht
gemaakt kon worden vanaf het MFC naar de Toekomst in Nieuw-Compagnie of omgekeerd. Ook
reden er drie paardentrams die de inwoners brachten of haalden van De Toekomst. Er hadden zich
maar liefst 180 personen voor de boottocht aangemeld. Vanaf 17.00 uur kon men genieten van de
zo langzamerhand alom bekende dorpsbarbecue. Hiervoor hadden zich zelfs plm. 220 personen
opgegeven. In de sportzaal brachten ‘s avonds de Esperando’s de aanwezigen in extase met hun
geweldige muziek. Een woord van dank gaat uit naar catering De Lelie die alle mensen op een
geweldige manier van een hapje en drankje hebben voorzien en voor de voetballiefhebbers was er
in het MFC een groot beeldscherm opgesteld. Ook de Feestcommissie FC 2000 en bijbehorende
vrijwilligers verdienen een groot compliment voor de organisatie. Dit is voor herhaling vatbaar.
Klootschieten.
Een groepje vrijwilligers is voornemens om, onder auspiciën van Vereniging Dorpsbelangen,
zondagmorgen 31 augustus klootschieten te organiseren. Nader bericht zal t.z.t. in De Schakel
verschijnen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda of op uw kalender.

Vereniging Dorpsbelangen
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
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. Momenteel is de Regiokrant donderdagsavonds na ± 20.30 uur af te halen.
Als er géén Regiokranten zijn graag even doorgeven aan P. Koopmans of G. Meijers.
Computercursus
De Stichting Welzijn Aa en Hunze gaat computercursussen, naar aanleiding van het
Telebrinkproject, organiseren voor beginners. Dit begint op donderdagavond 28 aug.,
verder op 4, 11, 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober. Ook wordt er een cursus de
Wondere Wereld van Internet gegeven. Deze training start op maandag 8 september,
verder op 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober, 3, 10 en 17 november.
De trainingen duren van 19.00 - 21.30 uur. Dit zal plaatsvinden in MFC De Badde in
Annerveenschekanaal. Er is voor beide cursussen nog plaats, dus meldt u z.s.m. aan bij
G. Meijers. Ook voor evt. inlichtingen kunt u G. Meijers raadplegen.
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.
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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:
Geen bijzonderheden ontvangen
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,Dorpsvlag: slechts € 12,50
Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat voor
okt./nov. 2008 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 19 aug. 2008 18.30 uur.
Dinsdag 30 sept. 2008 18.30 uur.
Zaterdag 15 nov. 2008 13.30 uur
Copy

Schoolkinderen OBS “De Badde” zorgen voor een schoon dorp
Vrijdag 25 april j.l. hebben de leerlingen van openbare basisschool “De Badde” samen
met een aantal enthousiaste vrijwilligers een schoonmaakactie gehouden.
De leerlingen waren verdeeld in zes groepen om ieder een bepaald gebied op te ruimen.
De schoonmaakactie is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Vereniging
Dorpsbelangen Annerveenschekanaal en de OBS “De Badde”. Achterliggende gedachte
is dat bewoners uit het dorp en leerlingen die in het dorp naar school gaan zich samen
verantwoordelijk voelen voor een schone omgeving. Er zijn veel klachten over rommel
op straat en zwerfvuil, vooral langs de waterkanten. Met steun van de gemeente Aa en
Hunze zijn vuilnishouders met zak, hesjes en grijpers beschikbaar gesteld.
Het is een zeer geslaagde dag geworden met zeer enthousiaste kinderen en zeker voor
herhaling vatbaar.
Activiteiten in de kerk.
Zat. en zondag 2 en 3 aug. : Tentoonstelling Landschapschilders 13.00-17.00 uur
Zat. en zondag 30 en 31 aug.: Tentoonstelling Amateur-schilders 13.00-17.00 uur
Zaterdag 13 september:
Monumentendag 10.00 – 17.00 uur
Zondag 14 september:
Concert Stroomdalkapel – Zeegse, 14.30-17.00 uur
Zondag 28 september:
Concert Big band Moonlight – Assen, 14.30-17.00 uur
Zondag 12 oktober:
Concert Greyhead akoestisch – Emmen, 14.30-17.00 uur
Zondag 19 okt.: Oktober Kindermaand Verhalenvertellers 13.30-14.30 en 15.00-16.00 u.
Zondag 26 oktober:
Concert Female Voices – Emmen, 14.30-17.00 uur.
PeerGroup
De mensen van de PeerGrouP uit Veenhuizen waren tevreden over de publieke
belangstelling die ze hebben gehad met hun theaterstuk Naobers begin mei in ons dorp.

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 53
moet vóór 27 aug 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

