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Lid van Verdienste:

16e jaargang
Stand van zaken van de AED-hulpkring.

oktober 2012

In de maand juli is er een voorlichtingsavond gehouden over het opzetten van een AED-hulpkring.
Deze avond is goed bezocht en de bereidheid om mee te doen is groot. Een 12-tal mensen heeft
zich bereid verklaard om een (begin)cursus reanimatie te volgen. Daarnaast hebben negen
mensen, in het bezit van een geldig certificaat, ook aangegeven deel te willen uitmaken van de
hulpkring. Het bestuur heeft een plan gemaakt voor realisatie en is begonnen om het financiële
plaatje rond te krijgen. Omdat het een vrij dure aangelegenheid is om dit te realiseren, zijn er een
aantal sponsoren aangeschreven. Er zijn een paar toezeggingen binnen en er is wel inmiddels geld
voor een cursus. Met deze cursus zal dan ook in oktober gestart worden en de deelnemers
hebben inmiddels persoonlijk bericht hierover gekregen.
Wij als bestuur hopen dat het opzetten van deze hulpkring een succes zal worden en dat het mag
bijdragen aan de veiligheid en welzijn van ons dorp,

Een winterfair op 15 en 16 december rond de kerk
Beste dorpsbewoners!
In navolging op de geslaagde zomerfair van vorig jaar hebben we nu het plan opgevat om een
WINTERFAIR te gaan organiseren en wel op 15 en 16 december in en rond het kerkje in
Annerveenschekanaal. In Kielwindeweer wordt in hetzelfde weekend een Kerstroute
georganiseerd, dit jaar vieren ze zelfs hun 10 jarig jubileum! We willen de activiteiten met hen
gaan coördineren, zodat de bezoekers van het ene naar het andere dorp kunnen.
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met de organisatie van de Winterfair. Wil je
helpen met bijvoorbeeld taarten bakken of met het brandend houden van de vuurkorven. Ook
zouden we graag, met enige versiering van bijvoorbeeld lampjes, de dorpen
Annerveenschekanaal en Kielwindeweer met elkaar verbinden.
Heb je ideeën, laat het ons weten! Alle hulp is welkom!
Voor informatie en opgave kunt je contact opnemen met de dames van de faircommissie: t.w.:
Hillie Vrieling  850864
Marijke de Bruijn  06 31599885
Diewerke Wierts  492101
Trijnie Broekema  491907
Het kan ook per email: trijnie.broekema@hetnet.nl
Zet 15 en 16 december alvast in uw agenda, we proberen er weer een leuke fair van te maken
met voor een ieder wat wils! We zien u graag, zie verdere aankondigingen.

Lukas B. Boerma
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DOE-DAG KERK
DOE-DAG KERK
DOE-DAG KERK
Een half jaar geleden hebben we met een groep vrijwilligers een hoop werk verzet bij de kerk.
Het pad naast de kerk is opgehoogd met grind, kozijnen zijn geschilderd, meerdere installatieklussen zijn uitgevoerd, dakgoten zijn schoongemaakt.
Daar er altijd werkzaamheden te doen blijven, willen we zaterdag 13 oktober weer een doe-dag
organiseren. Er moeten nog verschillende installatie-klussen gedaan worden, schoonmaakwerk in
en om het gebouw en ook in de tuin moet het één en ander gebeuren.
Wilt u ons – en het kerkgebouw – helpen? Kom dan op zaterdag 13 oktober vanaf 08.00 uur naar
de kerk. Als u komt zou u dit aan één van de onderstaande bestuursleden willen doorgeven?
Graag zelf ook gereedschap meenemen wat u denkt te kunnen gebruiken.
Het zou fantastisch zijn als we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de kerk en de gebouwen in
e
stand blijven. Zien wij u ook op de 13 ?, de koffie staat voor u klaar.
Voor informatie kun je terecht bij:
Jaap Last, telnr. 491907
Rob Rietveld, telnr. 491740,
Laurens Boersma telnr. 492007,
Geert de Jonge, telnr. 491807,
Diewerke Wierts, telnr. 492101 (diewerke.wierts@kerk-avk.nl )
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Contributie-inning.
Voor het zomerreces heeft het bestuur machtigingskaarten rondgebracht voor
automatisch incasso van de contributie. Hiervan heeft een gedeelte van de leden
gebruik gemaakt. Het is de bedoeling om in de maand oktober dit van de rekening
van deze leden af te schrijven. Van de leden die de machtiging niet hebben verleend,
komt een lid van het bestuur de kwitantie aanbieden in de maanden oktober of
november. De contributie geldt voor het jaar 2012.
Het bestuur.

OBS De Badde
Dit is een oproep voor alle inwoners van Annerveenschekanaal.
De leerlingen van obs De Badde kunnen sparen voor speelgoed voor binnen en
buiten. Hierbij kunt u hen helpen om lege batterijen, defecte kleine huishoudelijke
apparaten etc. te sparen. Op de site van Wecycle.nl kunt u eventueel meer
informatie vinden. Men mag dit bij de school afgeven of u kunt doorgeven aan
kinderen bij u in de buurt. Zij nemen de spullen graag mee naar school.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0598-491591

Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Patrick,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Vrijdag 5 okt. , aanvang 20.00 uur
Zaterdag 20 okt., aanvang 20.00 uur
Vrijdag 2 nov., aanvang 20.00 uur
Zaterdag 17 nov., aanvang 20.00 uur
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

Bestuur toneelvereniging VIOS stelt zich voor
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Sander Muskee, (voorz.), Arineke
Wiekens, (secr.) en Johanna Borgers, ( penningm.).
Verder zijn er nog de leden: Henk Prins en Mark Lambers.
V.I.O.S. nieuws.
Komend seizoen gaat de toneelvereniging V.I.O.S. een blijspel op de planken
brengen van Bernd Gombold. Het stuk heet “Spieker Willem wat hej toch
uutvreten” en speelt zich af in een timmerwerkplaats. Het stuk gaat over een uit de
hand gelopen feest waar men zich weinig meer van kan herinneren . Er zijn 4 heren
die de ochtend na het feest met een zwaar hoofd wakker worden en verschillende
dingen missen en/of bij zich hebben. waaronder een afgebroken tree van een
ladder, een vensterluik en een damesslipje. Bij het oplossen van deze raadsels
ontstaan kostelijke situaties. De spelers zijn inmiddels begonnen met de
repetities en de lachtranen zijn al weer over de wangen gerold.
De uitvoeringen zijn op 2 en 9 februari 2013 in café “t Keerpunt” te Spijkerboor.
Ook houden we dit jaar weer een banketstaven-actie op het dorp. Op 24 november
komen we vanaf 10.00 uur weer bij u langs met de vraag om ons te steunen door
die heerlijke staven te kopen.
Het bestuur.

Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat voor
najaar 2012 gepland. Contactpersoon
Luc Tieben, tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 3 nov. 2012, 13.30 uur.
Zaterdag 15 dec. 2012, 13.30 uur.
Zaterdag 26 jan. 2013, 13.30 uur.
Zaterdag 9 maart 2013, 13.30 uur.
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 72 moet
vóór 28 okt. 2012 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
MFC-bestuur
Piet Koopmans, penn. m.. tel: 491446
Andrea Ramaker, secr. tel: 380081
De website

Klaverjas-, sjoel- en kegelavonden in MFC.
Beste dorpsbewoner(s),
e
e
Met ingang van 5 oktober 2012 wordt er op iedere 1 vrijdagavond en op iedere 3
zaterdagvond van de maand geklaverjast, gesjoeld en gekegeld in het MFC de Badde.
Nieuw in dit seizoen is het kegelen. De organisatie hiervan is in handen van
ijsvereniging “Onder Ons” in samenwerking met MFC De Badde.
Van iedere deelnemer vragen wij een inleg van € 3,00 en aan het einde van de avond
is er voor iedereen een prijsje. De consumpties zijn voor eigen rekening.
De kaart-, kegel- en sjoelavonden beginnen om 20.00 uur. Zorg dat je op tijd bent.
Wij hopen op een grote deelname, want er is plek genoeg!
Bestuur IJsvereniging “Onder Ons”
Opbrengst Collecte voor kankerbestrijding.
De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor de kankerbestrijding in
Annerveenschekanaal is dit jaar : € 366,28. Een prima resultaat! Hartelijk dank aan
alle gulle gevers.
Varkenshuis.
De biggen Bram en Knor lopen inmiddels in het Varkenshuis voor op het dorp en
voelen zich al helemaal thuis. Ze worden verzorgd door een aantal hulpboeren uit het
dorp. Met speciale emmers (van de PeerGrouP) kunt ook u gft-afval voor de varkens
inzamelen. De volle emmers kunnen in het hok worden gehangen. De hulpboer zorgt
dan dat de varkens het voer krijgen. Lijkt het u ook leuk hulpboer te worden?
Of gewoon een emmer te vullen? Ze staan in het hok. Het is super gezellig.
Het Varkenshuis is een ontmoetingsplek geworden voor jong en oud!
Voor info Janka van den Berg, hulpboerin,  491095.

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

