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Nieuws van het bestuur.
Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering zijn Maria Hoekman en Charlotte van
Kruchten aan getreden in het bestuur van onze vereniging. Hiermee is het aantal
bestuursleden weer op zes personen gekomen, wat inhoud dat we weer volop aan
de bak kunnen. Je laten horen bij gemeentes en andere instellingen is daarom ook
heel belangrijk. VOA is dan ook aan de slag gegaan met de klacht van verschillende
van onze leden m.b.t. trillingen die duidelijk waarneembaar zijn in huis. Ten gevolge
van de overgang asfalt naar klinkers, de slechte weggesteldheid t.p.v. de Semsstraat
e.d. mocht u ook iets veranderd willen zien schroom dan niet en reageer via onze
website www.annerveenschekanaal.info of telefonisch bij iemand van het bestuur.
AED
Het is een tijdje stil geweest rond het AEO-Project. Maar er is weer nieuws te
melden. VOA heeft inmiddels de AEO besteld, en binnenkort zal deze dan ook dag en
nacht bereikbaar zijn voor onze AEO-hulpverleners. De AEO zal bij het MFC komen te
hangen, hiermee voldoen we aan de eis die wordt gesteld m.b.t. de 6 minuten zone.
Ons dorp heeft 25 AEO-hulpverleners (bij VOA bekent) een groot deel hiervan heeft
zich al aangemeld via www.hartslagnu.nl. Mocht u ook AEO-hulpverlener zijn en
heeft u zich nog niet aangemeld via deze site. Schroom dan niet want alleen samen
maken we Annerveenschekanaal hart veilig.
Dorpsdag
Op zaterdag 22 juni aanstaande gaan we voor alle betrokkenen van ons dorp activiteiten
organiseren. Dit is tevens de kans voor nieuwe inwoners kennis te maken met de huidige
inwoners v.v. Als thema hebben we gekozen voor "Holland" Dit jaar hebben we gekozen
voor een spelmiddag en de deelname is voor jong en oud en alles wat er tussen zit. Wilt u
deelnemen aan het buffet lever dan voor 17 juni de opgavestrook onder aan de flyer in.
Programma
13:00/16:00 uur Hollands spelcircuit voor jong en oud
16:00/17:00 uur Kuipsteken
17:00/18:00 uur Toneel opgevoerd door V.I.O.S.
18:00/19:30 uur Hollands koninkrijkbuffet
20:00/21:00 uur Ludieke BINGO met prijzen (gratis voor deelnemers aan het buffet)
Na de bingo is er muziek met D.J. en voor de kinderen is er een springkussen aanwezig.
FC 2000 in samenwerking met, stichting MFC, IJsvereniging Onder Ons, Jeugdwerk Avk,
School/Ouderraad OBS de Badde, Vereniging Dorpsbelangen, S.V.A. en V.I.O.5.
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Boek
Tijdens de jaarvergadering is naar voren gekomen dat het misschien leuk zou zijn een
nieuw boek te maken over Annerveenschekanaal. Een boek zoals ook Spijkerboor heeft.
Echter het maken van zo'n boek kost veel tijd. Bij deze de oproep aan iedereen, wie wil
graag meehelpen aan het nieuwe boek? Reageer via dbannerveenschekanaal@gmail.com

Vereniging Dorpsbelangen
Brugafdraaister
In 2011 is het bronzen beeldje "De Brugafdraaister" van haar sokkel geroofd.
VDA heeft vervolgens verschillende brieven gestuurd naar de gemeente om
aan te geven dat Annerveenschekanaal veel waarde hecht aan dit beeld. En
dat we deze graag zien terugkeren. Op 6 maart jl. heeft de gemeenteraad de
nieuwe cultuurnota voor de periode 2013-2016 vastgesteld. Zij heeft daarbij
aangegeven middelen beschikbaar te willen stellen voor de vervaardiging en
plaatsing van "De Brugafdraaister" in Annerveenschekanaal. De gemeente
blijft VDA informeren over de stand van zaken hierover.
Brik en Brak
Brik en Brak heeft per 1 augustus een pand gehuurd in Gieten maar blijft tot
15 september nog open in Annerveenschekanaal. Bij Brik en Brak worden af
en toe mensen geplaatst met een beperking of afstand naar de arbeidsmarkt
Het feit dat ons dorp wat lastiger is te bereiken heeft er mede voor gezorgd
dat deze keuze is gemaakt. Hoe het verder met Brik en Brak zal gaan na 15
september in Annerveenschekanaal is nog niet bekend maar is te volgen op
de site van brik en brak.
V.I.O.S.
Tijdens de dorpsdag zal V.I.O.S. een eenakter opvoeren. Deze eenakter wordt
gespeeld in het dialect en is geschreven door Bram Wiekens uit
Ommelanderwijk. Het draagt de titel Hou Kris Trui terogge vond, een korte
inleiding.
Hou Kris zien Truitje te rogge vond, voert ons noar de zesteger joaren. Dou
vraauwlu nog mit hoofddouken op luipen en manlu mit solexen over
hobbelege klinkerstroaten scheurden. t Verhoa! speult in t kaffee van Janske,
dij behaalve krougholder ook krudenier is. Janske het t den ook meroakels
drok. Nomdo, stamgast, lopt groag even t kaffee binnen, mor dat bevaalt zien
vraauw hailemoal nait. As Truitje nait allaind thoes mor ook in de kroug
roezie komt zuiken mit heur Nomdo, komt ze Kris tegen. Dat geft de neudege
verwikkelns, dij nait zo mor oplöst binnen.
Motor toerrit.
Op zondag 7 juli zijn we weer voornemens een motor toerrit te
organiseren. Deze toerrit is voor alle motorrijders die affiniteit
hebben met ons dorp. De uitzetter heeft inmiddels een prachtige
route uitgezet, wat het programma na de rit zal zijn is nog niet
bekend. Heeft u een motor en wilt u graag mee reageer dan via de
mail naar sandermuskee@gmail.com
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
MFC de Badde
In verband met de vakantie is de cafetaria van 6 juli t/m 10 augustus
gesloten! Vanaf 17 augustus kunt u weer in het MFC terecht voor het afhalen
van friet en snacks.
Het bestuur van st. MFC de Badde wenst u alvast een fijne vakantie.
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Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Brik en Brak
en S. Muskee en kost € 12,50.
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal. In te zien en
verkrijgbaar bij Of bij Brik en Brak,
Greveling 23. De prijs is € 35,Dorpsvlag € 12,50
Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat voor
najaar 2013 gepland. Mocht u eerder
metalen willen aanbieden kunt contact
opnemen met Luc Tieben, tel. 491204
of Harrie de Jonge tel. 468210
Oud papier actie "De Badde"
Dinsdag 2 juli 2013, 18.30 uur.
Kopij
Kopij voor 't Krinkie Spaien no. 75 moet
vóór 23 -8- 2013 worden ingeleverd bij
het redactieadres.(zie ook agenda-site)
MFC-bestuur
Andrea Ramaker, secr. tel: 380081
De website
Heeft u al een kijkje genomen op onze
vernieuwde website?
www.annerveenschekanaal.info
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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