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Nummer 59           14e jaargang            maart 2010 
 

 
Bestuurssamenstelling: 
 
Johnny Bos [voorz.]   
Greveling 245 
tel. 468474 
 
Piet Koopmans [penningm] 
Eppinge 4 
tel. 491446 
 
I na Oortwijn [secr.] 
Greveling 59 
tel. 492139 
 
vacature 
 
 
 
Annemoon van Liebergen 
[lid] 
Greveling 183 
tel. 492018 
 
Andrea Ramaker [lid] 
Greveling 89a 
tel. 380081 
 
Jan Karmelk [lid] 
Greveling 189  
tel. 371316 
 
 
 

Lid van Verdienste: 
 

Lukas B. Boerma 
 
 
 
 
 
 
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 

Nieuws en info van obs De Badde 

Bedankt kerstboomkopers!  
De kerstboomverkoop is dankzij jullie een groot succes geworden. We hebben alle  
kerstbomen verkocht. In de komende maanden gaan de kinderen repeteren voor de  
musical “het Sleutelbos”. Deze zal op vrijdag 23 april opgevoerd worden voor alle  
dorpsbewoners. Het kerstbomengeld zal onder andere hieraan besteed worden.  
 

Actie schoenendoos 
De leerlingen van obs De Badde hebben in oktober deelgenomen aan de actie  
schoenendoos. Met de kinderen hebben we tweede hands spullen verzameld, zodat we  
25 dozen konden vullen voor kinderen van het Roemeense platteland in de leeftijd van  
3 tot 7 jaar. De leerlingen hebben allemaal een doos versierd met kleurig papier, zodat  
het net echte cadeautjes waren. De ouders en leerkrachten hebben de leerlingen  
gestimuleerd om vanuit hun eigen speelgoedcollectie iets te kiezen dat ze weg wilden  
geven. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. We denken wel eens dat kinderen in  
Nederland alles maar vanzelfsprekend vinden. Gelukkig vinden ze niet alleen de luxe van  
het leven in Nederland vanzelfsprekend, maar ook het delen met anderen. 
Daarnaast hebben de ouders ervoor gezorgd dat de dozen zijn aangevuld met tandpasta, 
tandenborstels, zeep etc. De dozen waren allemaal vol, soms zelf zo vol dat er gekozen  
is om een paar extra dozen te maken. Fantastisch om te zien dat de inhoud van de dozen 
 door de Roemeense kinderen met zoveel vreugde is ontvangen!  

 
Musical 

Vrijdag 23 april zullen de leerlingen en het team van De Badde een musical over Kikker  
Kars opvoeren. De rollen zijn verdeeld en we beginnen deze week met oefenen. 
Alle ouders, opa’s en oma’s, dorpsbewoners en andere belangstellenden zijn deze avond  
van harte welkom. Alle ouders en dorpsbewoners ontvangen een uitnodiging in de 
brievenbus. Graag ontvangen we u op 23 april voor een spetterende show! 

Groet, Ouderraad obs De Badde 
 

FC2000 
In 2010 bestaat het dorp Annerveenschekanaal 225 jaar! Alle reden voor een feest! 
Het thema zal zijn: NIKS MOET, ALLES MAG. 
Op 10, 11 en 12 juni 2010 zullen er diverse activiteiten op het programma staan.  
U kunt ons vinden op: www.fc2000.nl  

 
Jeugdwerk Annerveenschekanaal 

Beste mensen, 
Voor jong en oud proberen we zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. Keuze uit:  
- Blokkenclubs voor de basisschool kinderen o.a.; kookclub en Creatieve club 
- Kinderdisco; ongeveer één keer in de twee maanden 
- Jeugdsoos; één keer in de twee week, voor de jeugd vanaf groep 8 
- Jaarlijkse activiteiten; Fietstocht, Playbackshow en de Oliebollen actie.  
Zit u kind niet op obs de Badde, maar heeft hij of zij wel een basisschoolleeftijd en wil  
meedoen aan één van onze activiteiten dan is dat altijd mogelijk.  
Om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen organiseren zijn we afhankelijk van  
vrijwilligers. Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Belangstelling?? 
Neem dan contact met ons op via www.jeugdwerkavk.nl of info@jeugdwerkavk.nl  
of via telefoonnr. na 18.30 uur: Rik Boer, 0598-468614 
 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen wordt gehouden op maandag 29 
maart 2010 in MFC De Badde. Aanvang 20.00 uur. 
De agenda hebt u de vorige week reeds in uw brievenbus gekregen. 
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Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelangen 

Op zondagmiddag 10 januari 2010 hebben we voor de 5
e
 keer een  

Nieuwjaarsreceptie georganiseerd in MFC De Badde. Evenals voorgaande  
jaren was dit weer een overweldigend succes. De receptie werd bezocht door 
een kleine vijftig personen. 

 
Aanleg- en/of vissteigers 

Na een aantal gesprekken met de gemeente en de bevindingen van de  
toestand van de huidige steigers was de conclusie gauw getrokken. De 
steigers bevinden zich in slechte staat. 
De gemeente heeft subsidiegelden beschikbaar gekregen en nog vóór het 
vaarseizoen opent zal begonnen worden om de nog aanwezige oude steigers 
te vervangen door geheel nieuwe steigers. In ons dorp komen drie aanleg- 
steigers t.w. ter hoogte van Greveling 1 t/m 9, bij het MFC en ter hoogte van 
Greveling 231 t/m 247. De nieuwe steigers zullen geschikt zijn als aanleg- 
steiger voor de plezierboten, voor vissers en ook de kinderen met hun kleine  
bootjes zullen hier gebruik van kunnen maken. Verder zullen ze rolstoel- 
vriendelijk zijn. Vermeldenswaard is dat de Nederlandse Sportvis-federatie 
hieraan ook een bijdrage heeft geleverd. 
 

KleurrijkKanaal 2010 
In november 2009 heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
Annerveenschekanaal een vergadering bijgewoond in het gemeentehuis in  
Gieten met mensen van de Stichting Atelier de Ruimte. Ons bestuur is uitge-
nodigd om bij de aftrap van KleurrijkKanaal in 2010 aanwezig te willen zijn. In  
die vergadering is uiteengezet wat de bedoeling is wie wat gaat organiseren.  
Wij hebben bewondering gekregen voor de mensen die dit organiseren. Er  
bevinden zich mensen in ons dorp die Annerveenschekanaal Kunstzinnig en  
Cultureel op de kaart willen zetten. 
Wij wensen Stichting Atelier de Ruimte een goed en succesvol festival toe. 
 

Namens bestuur Dorpsbelangen, Johnny Bos 
 

Paasvuur 
Op Paasmaandag 5 april zal er geen paasvuur worden ontstoken op de voor 
ons bekende locatie aan de Polderweg. We hebben helaas geen toestemming 
kunnen krijgen van de diverse instanties. 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal 
 

Reuma collecte 
In de week van 7 t/m 13 maart hebt u zeer waarschijnlijk een collectant van  
het reumafonds aan de deur gehad. De reuma-collecte heeft dit jaar in  
Annerveenschekanaal een bedrag van € 248,47 opgebracht. Namens de 2,3  
miljoen mensen in Nederland die leven met pijn en beperkingen als gevolg  
van reuma, HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT. 
De collectanten, Marga Hovius, Annie Bos, Joke van Dijk en Diewerke Wierts. 
 

Website vernieuwd 
Onlangs is ons dorpsportaal (www.annerveenschekanaal.info ) helemaal 
vernieuwd en nog gebruiksvriendelijker geworden. Verenigingen en bedrijven 
kunnen zich registreren zodat ze zichtbaar worden in de dorpsgids. Een gids 
waarin in één opslag te zien is wat ons dorp te bieden heeft. Ook alle inwoners 
worden opgeroepen zich te registeren op het dorpsportaal! Helaas kon de 
registratie in het vorige omgeving nl. niet behouden worden. Na registratie kan 
men op het digitaal prikbord (een plek voor vraag en aanbod) een berichtje 
en/of "oproepen" plaatsen. In het smoelenboek komt u uw buurtgenoten tegen 
en kunt u contact met hen leggen. De dorpsagenda laat alle grote en kleine 
evenementen zien die het rijke verenigingsleven in het dorp organiseert en de 
redactie probeert het dorpsnieuws actueel te houden. Graag vernemen wij op 
de jaarvergadering van 29 maart a.s. of er interesse is voor een 
instructieavond voor inwoners, verenigingen etc. uit het dorp. Mocht u verder 
nog geïnteresseerd zijn of vragen hebben in kader van het project Telebrink, 
neem dan gerust contact op met de projectleider Ton Vermeulen via het 
telefoonnummer 0592-394400.  
 

 
KNAPZAKROUTE: 

De nieuwe Knapzakroute is te 
koop voor slechts € 3.60 bij Piet 
Koopmans.  
De dorpsvlag is te koop bij Piet,  
Johnny en Ina en kost 
slechts € 12,50. 
 

v.v. Hermes Avk:  
 

           vr. 2 apr. kaarten en sjoelen 
          
         za. 14 apr. kaarten en sjoelen 
          
          op:  www.hermesavk.nl . 
     

Boek 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij . 
Piet Koopmans, Eppinge 4. 
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 apr./mei 2010 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Dinsdag 20 apr. 2010, 18.30 ur 
Dinsdag 1 juni . 2010, 18.30 uur 
Dinsdag 6 juli 2010, 18.30 uur 

Kopij 
 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 60 
moet vóór 15 april 2010 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 
 


