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Bestuur 
 
Patrick Nieborg 
[voorz.]   
Greveling 38 
tel. 06-50517947 
 
Sander Muskee 
[secr.] 
Greveling 44b  
tel. 372362 
 
Marcel Hoenderken 
[penningm.] 
Greveling 3 
tel. 06-47894112 
 
Linda Zweep [lid] 
Polderweg 9 
tel. 491119 
 
Grietje de Boer [lid] 
Greveling 39 
tel. 491603 
 
vacature [lid] 
 
 
 
vacature [lid] 
 
 
 

Lid van Verdienste: 
 
Lukas B. Boerma 
 
 
 
 
 
Redactie:  
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Bestuur VDA en 
Gerrit Meijers. 
redactie@annerveen
schekanaal.info  
 
Het redactieadres is 
gevestigd bij Gerrit 
Meijers, Greveling 2, 
Annerv. kanaal, 
tel. 491274 

De winterfair van 15 en 16 december 2012 rond de kerk 
Beste dorpgenoten 
We willen jullie hartelijk bedanken voor alle hulp die door veel mensen is geboden bij de 
Kerstfair van  afgelopen december in het kerkje in ons dorp. De fair was een groot succes en 
het waren twee mooie dagen. Zowel jong als oud heeft geholpen met knutselen, versieren 
van de kerk en brug en als hulp bij het koffie- en theeschenken. We hebben een groot 
bedrag aan de kerk kunnen schenken, 1600 euro! Dit geld wordt gebruikt voor o.a. het 
opknappen van de kerk. 
Op 11 mei 2013 gaan we weer een (voorjaars-)fair organiseren, dus zet deze datum alvast in 
je agenda!    Nogmaals onze dank! 
 

De dames van de faircommissie: t.w. Hillie, Diewerke, Marijke en Trijnie 
 

Nieuws van de Baddedravers: 
 

   2e
 SEMSLINIELOOP en 2e

 Lutje Turfje loop 

 
   op zaterdag 13 april 2013 

 
 

Met inzet en steun van vele vrijwilligers en sponsoren uit het dorp en omgeving willen we  
dit jaar de 2e Semslinieloop organiseren. 
Op zaterdag 13 april a.s. zal dit uniek en ludiek evenement plaatsvinden. 
Deze loop bestaat wederom uit een wandeltocht van ± 12.5 km in de omgeving van  
Annerveenschekanaal en Kielwindeweer. De wandelaars starten om 13.15 uur. 
Ook zal wederom de Lutje Turfje Loop van 1,2 km voor kinderen in de basisschoolleeftijd  
worden gehouden. Deze loop is onderdeel van de gemeentelijke jeugdkampioenschappen.  
Voor meer informatie www.kidsrunaaenhunze.nl .De Lutje Turfjes starten om 13.30 uur. 
De hardlopers gaan om 14.15 uur van start voor een tocht van 8,8 km waarbij ze diverse  
malen de Semslinie zullen overschrijden .Deze loop is opgenomen in een gloednieuw  
loopcircuit De Rabocup. Voor meer informatie zie : www.rabocupnoorddrenthe.nl 
Voor iedere deelnemer is er na afloop een herinnering en soep met een broodje. Tevens  
zullen er onder de deelnemers mooie prijzen worden verloot en voor de deelnemers aan de  
Rabocup zijn er geldprijzen beschikbaar. 
Deelname voor kinderen is gratis. Van de lopers en wandelaars vragen we € 7,- inleg.  
Inschrijven kan via de website www.baddedravers.nl. Op de dag zelf kan er door wandelaars  
en kinderen worden ingeschreven van 12.00 tot 13.00 uur en de hardlopers tot 13.45 uur in  
MFC de Badde, Greveling 137 te Annerveenschekanaal. 
Het belooft ook dit jaar weer een uniek en ludiek loopevenement te gaan worden welke je  
niet mag missen! 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.baddedravers.nl of contact opnemen  
met Ina Oortwijn tel: 0598-492139 
 

Informatieavond van de gemeente voor starterswoningen in MFC. 
 

Op maandag avond 8 april organiseert de gemeente, in samenwerking met Rabobank Noord 
Nederland, de Woonborg en Stichting KUUB, een informatieavond voor starters op de 
woningmarkt in MFC De Badde. Aanvang 19.30 uur. Geïnteresseerden worden die avond in 
de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 
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Wijkagenten 
 

Zoals u in de Informatiekrant: Veilig leven in Aa en Hunze van november 
2012 hebt kunnen lezen hebben we o.a. 3 wijkagenten binnen Aa en Hunze. 
Onze gemeente bestaat inderdaad uit 35 dorpen. Wij als wijkagenten 
hebben het gebied verdeeld in de oude gemeenten Gieten, Gasselte, Rolde 
en Anloo. Wijkagent Eric Speelman is dan verantwoordelijk voor de oude 
dorpen in de gemeente Anloo. Deze bestond eerder uit Annerveensche-
kanaal, Eexterveenschekanaal, Eexterveen, Spijkerboor, Oud Annerveen, 
Nieuw Annerveen, Annen, Anloo, Anderen, Eext, Schipborg, Gasteren, 
Eexterzandvoort.  
Contactadres:  eric.speelman@drenthe.politie.nl  
 

OBS De Badde 
 

De leerlingen van obs De Badde kunnen sparen voor speelgoed voor binnen 
en buiten. Hierbij kunt u hen helpen om lege batterijen te sparen.  
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 

 
De Brugafdraaister. 

 
In de raadsvergadering van woensdag 6 maart 2013 is besloten dat er geld  
beschikbaar gesteld zal worden om de beelden van de Brugafdraaister in  
Annerveenschekanaal en het Veengraversgezin en Veenbaas in  
Eexterveenschekanaal op termijn terug te laten keren op hun sokkel.  
Zie ook het bericht op pagina 16 in De Schakel van woensdag 13 maart . 
 

Toekomst kerk Annerveenschekanaal 
 

In de afgelopen periode zijn er diverse publicaties geweest die betrekking 
hadden op de toekomst van de kerk in Annerveenschekanaal. Op dit 
moment worden er vier mogelijke opties voor de toekomst van de kerk 
uitgewerkt en bestudeerd. Eind maart zal het stichtingsbestuur een 
beslissing nemen wat de voorkeur heeft om mee verder te gaan. Hier zal 
dan ook het beleid, acties en de activiteiten op worden afgestemd. Een 
uitgebreider stuk hierover met de opties is te lezen op de site van 
Dorpsbelangen (www.annerveenschekanaal.info). De gemaakte keuze door 
het bestuur zal worden bekend gemaakt via de website van VDA, de kerk en 
via een stukje in ’t Krinkie Spaien.  
 

Optreden Hunzekoor 
 

Het Hunzekoor  geeft op 25 en 26 mei 2013 een concert in de kerk van 
Annerveenschekanaal. Is zingen ook een geliefde bezigheid voor u schroom 
dan niet en meld u aan door contact op te nemen met de dirigent Wim 
Verkaik tel: 0598 492173 of met secr. Marian Rossing-Booy tel: 0592-277079. 
Verdere informatie kunt u vinden op de website:  www.hunzekoor.nl   
 

Afhalen Friet en Snacks in MFC 
 

Iedere zaterdag kunt u vanaf 17:00 uur terecht in het MFC voor het afhalen 
van friet en diverse snacks. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om even bij te 
praten aan de bar.  

Dorpsvlag: 
De dorpsvlag is te koop bij Brik en Brak 
en kost slechts € 12,50. 

 
Kaart- en sjoelavonden in mfc:  

 
Zaterdag 16 mrt., aanvang 20.00 uur 
Vrijdag 5  apr., aanvang 20.00 uur 
Zaterdag  20 apr., 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 
 

Feestcommissie FC 2000 
De volgende oud ijzer actie staat voor 
voorjaar 2013 gepland. Contactpersoon 
Luc Tieben, tel. 491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

 
Dinsdag 16 apr. 2013, 18.30 uur. 
Dinsdag 28 mei 2013, 18.30 uur. 

 
Kopij 

 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 74 moet 
vóór 10 apr. 2013 worden ingeleverd bij  
het redactieadres. 
 

MFC-bestuur 
 

Piet Koopmans, penn. m.. tel: 491446 
Andrea Ramaker, secr. tel: 380081 

 
De website 

 
Heeft u al een kijkje genomen op onze 
vernieuwde  website? 
www.annerveenschekanaal.info  
 

Hondenstront 
 

Geachte hondenbezitters, 
Wie zijn hond lief heeft ruimt de stront 
zelf op! 
Denk aan uw medemens! 
 
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 
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