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Redactie:  
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
J anka van den Berg en 
G errit Meijers. 
 
Het redactieadres is 
gevestigd bij G errit 
Meijers, Greveling 2, 
Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

Nieuws en info van obs De Badde 
Baddemarkt 

Zaterdag 20 juni wordt er op het schoolplein van o.b.s. De Badde wederom een Baddemarkt gehouden. De 
spullen zullen ’s ochtends gehaald en vanaf 13.00 uur verkocht. Voor de kinderen worden er Oud Hollandse 
spelletjes georganiseerd. We hopen dat u komt!  

 
Kledingactie 

Woensdag 17 juni wordt er door Reshare kleding opgehaald bij obs De Badde. U kunt nog draagbare boven – 
en onderkleding, schoenen (aan elkaar gebonden), huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, 
dekens, kussenslopen) en zachte knuffelbeesten inleveren. Graag in een gesloten vuilniszak.  
U kunt de vuilniszakken dinsdag 16 juni vanaf 8.30 tot 17.00 uur. Op woensdag 17 juni kunt u vanaf 8.00 tot 
8.45 uur op De Badde terecht. De opbrengst van de actie komt ten goede aan leermiddelen voor de 
leerlingen van obs De Badde.  
 

Afscheid juf Cora 
Juf Cora heeft na meerdere jaren te hebben gewerkt op De Badde aangegeven te willen veranderen van 
school. Ouders en leerlingen kunnen 1 juli afscheid van haar nemen. Hoe dat precies zal verlopen is nog niet 
duidelijk. Wilt u haar nog even de hand schudden, dan kunt u vanaf 15 juni contact opnemen met het team 
van De Badde. We kunnen u dan meer vertellen over het programma.  

Team De Badde 
 

RUN VAN WINSCHOTEN, 12 september 2009 
 

             Na de zeer geslaagde run van 2008, 3e in de categorie bedrijven!  willen we ook dit jaar weer  
                  meedoen met twee ploegen uit Annerveenschekanaal, Spijkerboor en Annerveen. Naast onze  
                  jarenlange sponsor Bouwbedrijf Geert de Jonge hebben we softwarebedrijf Erik Reudink uit  
                 Spijkerboor  (www.ZooEasy.com )  bereid gevonden een ploeg te sponseren. 
Ook dit jaar komt er weer een goed geoutilleerd loperskwartier annex supportershome op een toplocatie aan 
het parcours te staan. Om de lopers in een perfecte conditie te krijgen en te houden zijn er masseurs 
 aanwezig en wordt ook voor de inwendige mens  ruimschoots gezorgd.  
Dit jaar hebben we een  MYSTERY RUNNER in een van de ploegen………. 
Twee ploegleiders zorgen voor de  persoonlijke coaching en zullen er voor zorgen dat de lopers op tijd in het 
startvak staan. Op de site van www.annerveenschekanaal.telebrink.info kun je de foto’s zien van de run 2008 
om een indruk te krijgen van deze sportieve en supergezellige dag. 
Lijkt het je leuk om mee te doen en kun je 10 km hardlopen aarzel niet en meld je aan! (deelname vanaf 16 
jaar, eigen bijdrage € 5,00). Voor vragen of aanmelding kun je bellen met:  Waling Meijer tel: 0598-492077  
of Ina Oortwijn tel: 0598-492139. De RUN is op zaterdag 12 september 2009. 
 

Contributie 2009 
U kunt weer de jaarlijkse contributie voor de Vereniging Dorpsbelangen overmaken op rekeningnummer 
30.29.32.917 t.n.v. Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, graag met vermelding contributie 2009. Binnen 
een paar weken na ontvangst van het bedrag op onze rekening ontvangt u de lidmaatschapskaart 2009. 
Betaalt u liever contant, dan kunt u wachten tot een van onze bestuursleden in augustus bij u langs komt. 
 

Project IJsbaan 
Dorpsbelangen, in samenwerking met IJsclub en Jeugdwerk, heeft met het plan voor het realiseren van een 
ijs- en skeelerbaan met recreatieve mogelijkheden, zoals een extra speelveld, meegedaan aan een wedstrijd 
in het kader van Kern met Pit van de KNHM met als doelstelling “Het leveren van een bijdrage aan de 
verbetering van de leefomgeving”. Onze inzending heeft hierbij een prijs van € 500 gewonnen. Het geld is 
inmiddels door de KNHM op de rekening van Dorpsbelangen overgemaakt. Daarnaast zijn financiële 
toezeggingen ontvangen van Rabobank en de NAM. 
Ook is Dorpsbelangen bezig voor realisatie van een Jeu de Boulesbaan bij het MFC. 
Vind u dit goede ideeën en wilt u ons helpen met een geldelijke bijdrage, dan kunt een bedrag overmaken op 
rekening 30.29.32.917 t.n.v. Dorpsbelangen Annerveenschekanaal met vermelding van IJsbaan of Jeu de 
Boulesbaan. Elk bedrag, hoe klein of groot, is welkom. 
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Commissaris der Koningin bezoekt Annerveenschekanaal 
De Commissaris der Koningin Jacques Tichelaar heeft op woensdag 20 mei jl. zijn eerste 
kennismakingsbezoek afgelegd in de gemeente Aa en Hunze. Na een gesprek met het 
college te Gieten nam Tichelaar een kijkje in de Wegwiezer in het gemeentehuis. De 
consulenten van de Stichting Welzijn Aa en Hunze legden de functie uit van de Wegwiezer, het 
loket voor burgers voor vragen over Wonen, Zorg en Welzijn. Daarna werd het Virtueel Loket 
toegelicht en ook het gebruik ervan getoond door virtueel contact te leggen met de Stichting 
Welzijn Aa en Hunze. Het laatste onderdeel van de kennismaking was een bezoek aan het 
multifunctioneel centrum (MFC) De Badde in Annerveenschekanaal!  
Het viel nog niet mee om het dorp te bereiken aangezien de grote touringcar in 
Eexterveenschekanaal dreigde te stranden -dit vanwege wat ongelukkig geparkeerde auto's...  
Een beetje later dan gepland arriveerde het gezelschap in Annerveenschekanaal. 
Hier kreeg de heer Tichelaar (vergezeld door het hele college: dhr. H.F. van Oosterhout 
(burgemeester), dhr. G.J. ten Brink (locoburgemeester+wethouder), dhr. H. Santes (wethouder), 
mw. E.H. Udding-Blok (wethouder) en dhr. F. Snoep (gemeentesecretaris) ) informatie over de 
virtuele brede school een onderdeel van het project Telebrink -de presentatie werd gegeven 
door Janka van den Berg, Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal. Daarna werd de 
heer Tichelaar door de school geleid door Bart Nieboer, leerkracht van OBS de Badde. De 
kinderen waren zeer onder de indruk van het hele gezelschap. Vervolgens volgde uitleg over de 
buitenschoolse opvang (BSO de Baddesprong) en het project kinderopvang 4-12 in de 
Veendorpen, gegeven door Diana Vernooy-leidinggevende kindplaatsen St. Welzijn Aa en 
Hunze. Aansluitend vond er een rondleiding plaats door het Multifunctioneel Centrum door oud-
directeur en MFC-bestuurslid Henk Strating.  
Daarna vertrok het hele gezelschap weer per touringcar. 
Afsluitend gaf de heer Tichelaar aan dat hij het bezoek een zeer geslaagde eerste 
kennismaking met onze gemeente vond. In de komende tijd hopen we hem geregeld te mogen 
ontmoeten in Aa en Hunze.  

Dauwtrappen 21 mei 2009 

Kwart over vijf liep de wekker af. Oef! Wat een tijd zo op je vrije dag, maar de reden ervoor was 
des te leuker. DAUWTRAPPEN! Een van de leukste evenementen van Vereniging 
Dorpsbelangen Annerveenschekanaal. 
 Elk jaar weer wordt je voor het vroege opstaan ruimschoots beloond met een leuke route door 
de prachtige omgeving van Annerveenschekanaal. 
Nadat alle deelnemers zich hadden gemeld en hun “survivalkit” had ontvangen. (van 
dorpsbelangen kreeg iedereen een leuk tasje met daarin een flesje Anl’eau, pakje zakdoeken 
(emoties kunnen bij het zien van de prachtige natuur hoog oplopen) en een lekkernijtje (op peil 
houden van glucosespiegel, welke snel kan dalen na het doen van een zware lichamelijke 
inspanning) vertrok de grote groep van 52 deelnemers en 8 honden om kwart over zes van het 
plein met Trijnie Last als gids. Trijnie en Jaap hadden  samen , net als voorgaande jaren, de 
route uitgezet en verkend.  Dus dat zat wel goed. We hadden ook twee gastlopers. 
Burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder/loco-burgemeester Geert-Jan ten Brink 
hadden de moed opgebracht om op hun vrije dag met ons te gaan dauwtrappen.  
De start was weer vanaf het MFC richting Brongersklabbe, voor de klabbe rechts via de Eppinge  
over de dijk langs de Molenwijk en het Kieldiep richting de nieuwe brug in de Kielsterachterweg, 
vervolgens over de dijk langs het Westerdiepsterdallenkanaal naar de nieuwe sluis,het 
Westerverlaat, waar we een pitstop hadden. (koffie en een appel). Daarna gingen we  
rechtsaf richting Kielsterachterweg en via de klapbrug in de Menweg over de Polderweg weer 
richting het MFC. Daar stonden de broodjes, soep en chocolademelk al op ons te wachten. 
Een zeer geslaagde morgen met dank aan catering De Lelie. 
Zie voor uitgebreid verslag op www.annerveenschekanaal.info  
 

Nieuws van Kerk en Gebouwen 
Het stichtingsbestuur heeft destijds besloten om ten gerieve van de bezoekers o.a. de 
toiletvoorziening van de kerk te renoveren. Tegelijkertijd wordt de doorgang van het 
monumentale gedeelte naar het bijgebouw aangepast en van een helling voorzien. Verder zal 
een nieuwe veilige trapopgang naar de voormalige domineeswoning, in later tijden ook wel 
als zondagschool gebruikt, worden gerealiseerd. Dit alles in afwachting van een goede 
gebruiksbestemming van het gebouw, waarover het nog nieuw te vormen bestuur zich zal 
buigen. De mogelijkheden worden momenteel zeer zorgvuldig afgewogen. De verbouwing 
verliep voorspoedig, maar stagneert momenteel door externe omstandigheden en omdat nu 
ook besloten is om de elektrische installatie in de pastorie ook aan te pakken.  
Toch is het de bedoeling om het belangrijkste deel vóór de bouwvakvakantie af te hebben. In 
september is weer de monumentendag en het bestuur is voornemens dan een soort open 
huis te houden. Voor informatie of even een afspraak maken om te komen kijken kan men 
bellen met Emiel van der Veen, tel. 06-054727329.  

 

 
KNAPZAKROUTE: 

De nieuwe Knapzakroute is te 
koop voor slechts € 3.60 bij G errit 
Meijers en P iet Koopmans.  
De dorpsvlag is te koop bij P iet,  
J ohnny en G errit en kost 
slechts € 12,50. 
 

v.v. Hermes Avk:  
 

            Uitgebreide informatie staat  
          op:  www.hermesavk.nl . 
           

Boek 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij . 
P iet Koopmans, Eppinge 4 en 
G errit 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 sept./okt. 2009 gepland. 
Contactpersoon L uc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Dinsdag 30 juni 2009, 18.30 uur 
Dinsdag 25 aug.2009, 18.30 uur 
 
 

Copy 
 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 57 
moet vóór 30 juni 2009 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 


