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SEMSLINIELOOP
LUTJE TURFJE LOOP
ZATERDAG 14 APRIL 2012
Nieuws van de Baddedravers:
In 2012 staat de gemeente Aa en Hunze in het teken van sport en bewegen en is
hiervoor komende jaar uitgeroepen tot Olympisch Aa en Hunze 2012.
Het is de bedoeling om tijdens dit jaar zoveel mogelijk inwoners van de gemeente
Aa en Hunze aan het bewegen te krijgen. Zaterdag 14 april a.s. zal in
Annerveenschekanaal voor de eerste keer de Semslinieloop georganiseerd worden
met start en finish bij MFC De Badde.
De Semslinieloop is een prestatieloop voor hardlopers over een afstand van 8,5 km.
door en rond Annerveenschekanaal. Ook wandelaars kunnen dezelfde route lopen op
een recreatieve manier.
De loop wordt voorafgegaan door de Semslinie Lutje Turfje Loop van 1,5 km voor
kinderen t/m 12 jaar. De kinderloop start om 13.30 uur. De hardlopers gaan om
14.00 uur van start gevolgd door de wandelaars zo rond 14.05 uur.
De Semslinieloop is een tocht met veel historie waarin 4 maal de Semslinie wordt
overgestoken.
Elke deelnemer krijgt na de finish een herinneringsmedaille en een consumptie.
Én onder zowel de hardlopers als de wandelaars die de loop/tocht volbrengen, worden
een aantal mooie prijzen verloot. Deelname voor kinderen is gratis.
Voorinschrijving lopers en wandelaars € 5,- en inschrijven op de dag zelf € 7,-.
Het zal een uniek en ludiek loopevenement worden dat je niet mag missen!
Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht op www.baddedravers.nl of u
kunt contact opnemen met Ina Oortwijn tel: 0598-492139
De stand van zaken over de Brugafdraaister.
Door de behandelend ambtenaar van de gemeente is het volgende aan Vereniging
Dorpsbelangen medegedeeld: In de collegevergadering van 6 december 2011 is het
advies door het college aangehouden. Het college heeft aangegeven graag meer
informatie te willen hebben over de mogelijkheid van het maken van een replica en de
kosten daarvan. Dit moet eerst verder uitgezocht worden waarna het aangevulde advies
weer door het college behandeld zal worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk
wanneer het advies naar het college gaat, maar de insteek is dat er voor eind februari
meer duidelijkheid moet zijn.
Jan Karmelk, secretaris VDA.

Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsbelangen.
Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Linda Zweep en
Gerrit Meijers.
Het redactieadres is
gevestigd bij Gerrit
Meijers, Greveling 2,
Annerv.kanaal,
tel. 491274

Een goed gebruik van Vereniging Dorpsbelangen is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Onder het genot van een hapje en drankje kun je even bijkletsen met enkele
dorpsbewoners. Altijd even weer leuk. Ook dit jaar stond er weer een nieuwjaarsreceptie
gepland en wel op zondag 8 januari j.l. Ik kwam halverwege binnenvallen dus ik ben bang
dat ik de speech van de voorzitter heb gemist maar wat me vooral opviel was de
ongedwongen sfeer. Lekker muziekje op de achtergrond, kaarsjes aan, gewoon gezellig.
Op zo’n middag doe je ook altijd even weer wat nieuwtjes op.( Wat was dat toch met de
brandweer...…..)( Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen). Je hoort weer wat er gebeurd
is of wat er staat te gebeuren.
Je haalt even weer wat contacten aan.(dat heet dus netwerken!!)
Kortom een leuk initiatief van Dorpsbelangen en hopelijk zetten zij deze traditie voort!
Ina Oortwijn

Vereniging Dorpsbelangen
De Lambartushof.
Sinds voorjaar 2010 werk ik aan een plan waarbij naar voorbeeld van het
Rosa Spierhuis in Laren (NH) in Annerveenschekanaal een
woonwerkgemeenschap voor oudere kunstenaars en wetenschappers wordt
gevestigd. Hierbij zijn zowel de voormalige Hervormde Kerk als Het
Grevelinckhuis betrokken. Deze beide Rijksmonumenten hebben een nieuwe
bestemming nodig. In de kerk worden exposities, concerten en
toneelvoorstellingen gehouden alsmede in de consistoriekamer, in het
achterdeel wordt een aantal ateliers gevestigd. Sinds 2009 is het jaarlijkse
kunst- en cultuurfestival Kleurrijkkanaal een voorbode van de mogelijkheden.
In het Grevelinckhuis worden de bestaande appartementen gerenoveerd en
een café-sociëteit gevestigd dat dienst gaat doen als ontmoetingsplaats en
galerie. Rondom wordt een groente-kruidentuin gerealiseerd. Er is streven
naar duurzaamheid en eigen energievoorziening. Zorg kan centraal ingekocht
worden. Samen waar samen kan.
De woonwerkvoorziening biedt oudere kunstenaars en wetenschappers de
mogelijkheid om tot op hoge leeftijd samen te werken en te wonen in aparte
locaties. Dit idee wordt breed gedragen door gemeente en provincie. Het biedt
kansen voor een nieuwe toekomst van het dorp en zal ondernemerschap
stimuleren zonder dat de kenmerkende kleinschalige eigenschappen van het
dorp geweld worden gedaan. Zowel het bestuur van de kerk als de eigenaar
van Het Grevelinckhuis (Woonborg) staan achter dit plan. Op dit moment is De
Lambartushof genomineerd voor een Europese subsidie. Ik ben erg blij met de
steun en waardering die ik krijg vanuit Vereniging Dorpsbelangen, op
donderdag 12 april aanstaande zal ik dit idee verder toelichten tijdens de
jaarvergadering en eventuele vragen beantwoorden.
Meer informatie vind je op www.atelierderuimte.nl
Laurens Boersma,
Beeldend kunstenaar en inwoner van Annerveenschekanaal

no 67, blad 2
Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Patrick,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Zaterdag 18 febr.,aanvang 20.00 uur
Vrijdag 2 mrt. 2012 aanvang 20.00 u.
Zaterdag 17 mrt., aanvang 20.00 u.
Vrijdag 6 apr., aanvang 20.00 u.
Zaterdag 21 apr., aanvang 20.00 u.
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij
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 2012 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 6 maart 2012 18.30 uur
Dinsdag 24 april 2012 18.30 uur

Stamppot in de kerk.
In het afgelopen jaar heeft een groep enthousiaste vrijwilligers een hoop werk
verricht in en om de kerk.
Nu dachten wij “na hard werken is het ook goed eten”.
Daarom organiseren wij op zaterdag 10 maart a.s. voor alle dorpsbewoners
een stamppotbuffet in de kerk. Omdat we dit gezellig en lekker vinden maar
ook om geld in te zamelen voor de kerk. Daarom vragen
wij voor dit buffet een bijdrage van € 7,50 per persoon
(kinderen € 2,50). Dus hebt u ook zin in boerenkool met
een dampende rookworst of hutspot met klapstuk, kom dan
10 maart vanaf 17.30 uur bij ons aanschuiven in de kerk.
Graag vóór 1 maart a.s. aanmelden door te bellen of te mailen met Trijnie
Broekema, tel.nr. 491709, trijnie.broekema@hetnet.nl of Diewerke Wierts ,
tel.nr. 492101, d.k.wierts@hetnet.nl.
Doe het snel, want VOL is VOL en OP is OP ☺!

Bierproefavond op 9 maart 2012 in MFC de Badde .
Op vrijdagavond 9 maart 2012 wordt in het MFC een bierproefavond
georganiseerd. Je kunt dan verschillende soorten exclusieve bieren proeven.
Deze avond wordt georganiseerd door het MFC in samenwerking met
bierbrouwerij Gulpener. Noteer de datum alvast in je agenda en hou je
brievenbus in de gaten want binnenkort zal de opgavestrook worden
rondgebracht!
Het MFC bestuur.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen.
De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen is vastgesteld
op donderdag 12 april 2012 in het MFC. Aanvang 20.00 uur.
Verdere mededelingen volgen t.z.t.

Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 68
moet vóór 25 mrt. 2012 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
Jeu de Boulesbaan
Hij ligt er en kan gebruikt worden!
De website
Ook uw vereniging kan zijn gezicht
laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
SNELHEID
Haast, druk, haast, druk, haast.
Matig uw snelheid tijdens het rijden
over het dorp.
Denk aan de 30 km zone.
Vertrek liever 5 à 10 minuten eerder.
Wees heer/dame in het verkeer.
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS
van de Gemeente:
0592-267733 [24 uur per dag]
Voor storing aan de openbare:
straatverlichting kunt u bellen met
Tel: 140592 of mailen naar:
gemeente@aaenhunze.nl
Bij storing aan het netwerk:
038-8516110
Milieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

