
 Vereniging Dorpsbelangen 
 Annerveenschekanaal 

 
 
 
 
 
Nummer 53           12e jaargang             nov. 2008 
 

 
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 

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 

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. 
 

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.  

Team De Badde 
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 

Verzoek van MFC-bestuur 
 

Het bestuur van het Multifunctioneel Centrum zoekt een vrijwilliger, die tegen een kleine 
onkostenvergoeding, genegen is wat kleine onderhoudswerkzaamheden aan en om het gebouw te 
verrichten. Het bestuur denkt hierbij ondermeer aan het wieden van onkruid, het schoonmaken van 
de kozijnen en het bladvrij houden van afvoerputjes, etc., etc. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gezienus Menninga, telefoon 468346. 
 

Verzoek van Dorpsbelangenbestuur 
 

Nog steeds kampen we met onderbezetting t.a.v. bestuursleden. Daarom doen we een dringend 
beroep op de inwoners van Annerveenschekanaal om zich beschikbaar te stellen voor een 
bestuursfunctie. Dus blijf niet aan de zijlijn staan maar doe mee. 
Wil je eerst een informeel gesprek over wat we aan het doen zijn en wat het inhoud, dat kan ook.  
Bel één van de bestuursleden en maak een afspraak. 

Johnny Bos, voorzitter 
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Regio- en/of H/S krant 
 

Voor 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. De Regio- en H/S krant zijn donderdagsmorgens af te halen. Mocht de 
brievenbus leeg zijn dan graag even melden bij Piet Koopmans of Gerrit Meijers. 
 

Exposities in het MFC 
Er is een mogelijkheid uw werk in het MFC te exposeren. Voor foto's en schilderijen is de 
gemeenschapsruimte voorzien van een railsysteem. Hebt u belangstelling neem dan 
contact op met Piet Koopmans (06 300 244 22) of met Harrie Meendering tel. 491414. 
Elke expositie zal op de website www.annerveenschekanaal.info  worden vermeld 

 
Computercursus  

 
Via Stichting Welzijn Aa en Hunze zijn computercursussen gegeven, naar aanleiding van 
het Telebrinkproject, voor beginners en voor internet. Men heeft besloten om in januari 
2009 te starten met een 2e cursus voor beginners. Voor deze cursus zijn al  6 aanmel-
dingen. Er kunnen 10 personen aan deze cursus meedoen en er is nog plaats voor 4 
personen. De cursus start op donderdag 8 januari van 19.00 – 21.30 uur en zal bestaan 
uit 8 avonden. Dit vindt plaats in MFC De Badde in Annerveenschekanaal.  
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij G. Meijers, tel. 491274. Dus wees er snel bij. 
 

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.  
 

Activiteiten in de kerk. 
Zondag 9 november: Concert Mannenkoor Octaaf – Ruinerwold, 14.30-17.00 uur 
Zondag 7 december  Theater FlauweCult – Groningen, 14.30-17.00 uur 
Donderdag 18 december Kerstviering – OBS De Badde.  
Zondag 21 december  Kerstconcert Vrouwenkoor – Gieten, 14.30-17.00 uur 
 

GREVELINK 125 JAAR 
Op 22 november 2008 viert Rederijkerskamer Grevelink haar 125-jarig bestaan. Ooit 
opgericht om de Nederlandse taal en de welsprekendheid te stimuleren spelen we nu 
vooral amateurtoneel. In het kader van ons jubileum gaan wij in een gevarieerde 
voorstelling een reis maken langs de tijd. We beginnen in de tijd dat 
Annerveenschekanaal is ontstaan. Via de oprichting van de Rederijkerskamer in 1883 
gaan we naar de 21e eeuw. We laten de verschillende perioden zien door middel van 
sketches, zang, dans, beelden en muziek. Ook komt een compilatie van een aantal door 
ons gespeelde stukken van de laatste jaren aan bod. Dit alles wordt op het toneel 
gebracht door onze leden, een aantal oud-leden, de burgemeester van Aa en Hunze en 
met hulp van vele vrijwilligers uit ons dorp en de omgeving. Voorstelling met feest na: 22 
november 2008 20.00 uur in De Badde. Nadere informatie volgt.  
Reserveren kan: 0620497515 of grevelink@live.nl  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Op zondag 11 januari 2009 organiseert het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
voor de 4e keer een Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners van Annerveensche-
kanaal in MFC “De Badde”. De instuif is gepland van 16.00 uur tot 18.00 uur.  
Meer mededelingen komen in het volgend Krinkie Spaien. 

 
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:  
           za. 15 nov. kaarten en sjoelen 
           vr. 12 dec. kaarten en sjoelen 
           za. 20 dec. kaarten en sjoelen 
           zo. 4 jan. kaartmarathon en 
nieuwjaarsreceptie 

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 
voorjaar 2009 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Zaterdag 15 nov. 2008, 13.30 uur 
Zaterdag 10 jan. 2009, 13.30 uur 
Zaterdag 28 febr. 2009, 13.30 uur 

Copy 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 54 
moet vóór 27 nov. 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 


