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Bestuur 
Patrick Nieborg  
[voorzitter]  
Greveling 38 
tel. 06-50517947 
 
Sander Muskee  
[secretaris] 
Greveling 44b  
tel. 372362 
 
Marcel Hoenderken 
[penningmeester] 
Greveling 3 
tel. 06-47894112 
 
Grietje de Boer [lid] 
Greveling 39 
tel. 491603 
 
Maria Hoekman [lid] 
Polderweg 27 
tel. 06-50813231  
 
Charlotte van Kruchten 
Greveling 40 [lid] 
tel. 492121 
 
vacature [lid] 
 

Lid van Verdienste 
Lukas B. Boerma 
 
 

Redactie: 
Het redactieteam 
Wordt gevormd door: 
Bestuur VDA 
 
 
 
 
 
 
redactie@annerveensc 
hekanaal.info 
 
Het redactieadres is  
gevestigd bij Greveling 
44b, Annerv. Kanaal, 
tel. 372362 

 

Nieuws van het bestuur.  
Het einde van het jaar komt weer nader bij. Daarom is het weer tijd voor de jaarlijkse  
contributieronde. Bij de leden die een machtiging hebben ingevuld, zal eerdaags het  
verschuldigde bedrag van € 6,00 van hun rekening worden afgeschreven. De overige leden  
zien zaterdag 9 of zaterdag 16 november de bestuursleden aan de deur verschijnen voor  
hun bijdrage van € 6,50.  
Daarnaast spelen er natuurlijk ook enkele zaken waar het bestuur van VDA mee in de weer  
is zoals; De kwaliteit van het wegdek tracé Verlaat Eexterveenschekanaal- Brongersklabbe,  
brugbediening buiten de reguliere bedieningstijden. En conditie van het "sportveld laantje"  
en Polderweg. Indien hierin resultaten worden geboekt zullen wij dit direct kenbaar maken  
via het 't Krinkie en de website.  

11 november.  
Eerdaags is het weer zo ver! Dan komen de kinderen weer langs de deuren met hun  
zelfgemaakte lampions. Volgens oude traditie zingen de kinderen een lied en worden  
vervolgens beloond met snoepgoed. Wees ook dit jaar weer gastvrij en verwelkom de  
kinderen met lekkernijen.  

MFC de Badde.  
Kaart & Sjoelavonden - Ook dit jaar worden er weer kaart en sjoelavonden gehouden in het  
MFC. Deze avonden worden in samenwerking met de IJsvereniging georganiseerd. Iedereen  
is welkom op de volgende data;  
                        Zaterdag 16 november  
                        Zaterdag 21 december  
                        Zaterdag 18 januari  
                        Zaterdag 15 februari  
                        Zaterdag 15 maart  
                        Zaterdag 19 april  
Afhalen friet en Snacks - Uiteraard kunt u iedere zaterdag vanaf 17:00 uur terecht in het  
MFC voor het afhalen van uw Friet en Snacks.  
 

Intocht Sinterklaas  
Het is weer bijna zover!!! 23 november komt Sinterklaas 's middags met zijn zwarte pieten  
weer een bezoekje aan ons brengen in Annerveenschekanaal. Jij komt toch ook om hen te  
verwelkomen! Geef het even door aan de Cadeautjespiet via zijn e-mail  
adres sinterklaas@jeugdwerkavk.nl, want wie weet neemt hij dan nog wel een cadeautje  
voor je mee! Voor verdere informatie, houd je brievenbus in de gaten.  
 
Groetjes namens Jeugdwerk AVK  

 
Kerst/Winterfair  

In en rond de kerk van Annerveenschekanaal wordt ook dit jaar weer een kerst/winterfair  
gehouden. Tijdens deze fair zullen verschillende standhouders hun kerst/winter artikelen  
presenteren. Maar natuurlijk kunnen ook niet de lokale lekkernijen ontbreken, zoals  
Drentse kniepertjes, spekkedikken, oma's stoofpeertjes en andere streekproducten.  
Natuurlijk is de kerk ook in kerstsferen en de gehele dag te bezichtigen.  
Wanneer: zaterdag 15 december 2013. Tijd: 11:00 -17:00 uur. En de toegang is overigens  
gratis. 
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Kerstbomenactie 15 december 

Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal is voornemens dit jaar een  
kerstbomen actie te organiseren. Voorgaande jaren werd dit georganiseerd  
door de ouderraad, maar dit jaar gaat VDA dit regelen. VDA biedt tijdens de  
kerst/winter fair de kerstbomen te koop aan.  
Dus 15 december kerstbomen bij de kerk. De opbrengsten komen ten  
goede van het AED project. Nadere berichtgeving volgt. (via de website ed)  
 

Bladbakken 
Ver. Dorpsbelangen Annerveenschekanaal plaatst ook dit najaar weer de  
bladbakken. Vanwege bezuinigen worden deze bakken niet meer door de  
gemeente geplaatst maar ze zullen ze wel legen. Daarnaast is er een wijziging  
van het ruimen van bladeren, zoals men in de schakel heeft kunnen lezen.  
Vanaf eind oktober wordt het blad door een speciale machine geruimd. Deze 
machine zuigt, daar waar mogelijk, het blad op. Met de machine kan geen 
blad worden verwijderd dat dichtbij obstakels ligt (bomen, lantaarnpalen 
e.d.). Wij verzoeken u dan ook geen blad tegen de obstakels aan te leggen. 
Bladhopen waar meer dan alleen blad ligt (zoals stobben, tuinafval en  
takken) kunnen niet worden geruimd omdat anders de machine verstopt 
raakt. Met deze werkwijze zal circa 80 procent van het blad geruimd zijn voor 
de jaarwisseling.  
 

V.I.O.S 
Zaterdag 23 november komen de leden van toneelvereniging V.1.0.S. weer  
bij u aan de deur om Banketstaven aan de man te brengen. Zoals u gewend  
bent zijn de kosten; 1 voor € 3,00 en meer voor € 2,50 per stuk. Mocht u  
deze dag niet aanwezig zijn of u hebt ons gemist en u wilt V.I.O.S wel een  
warm hart toedragen. Dan kunt u contact opnemen met Arineke Wiekens  
0598-620926  
 

Eindejaarsfeest. 
Ook dit jaar sluiten we het jaar gezamenlijk feestelijk af in het MFC.  
Zaterdag 28 december zal dit feest plaats vinden en de toegang is zoals u  
gewend bent geheel gratis! Dus zet alvast in uw agenda en tot 28  
december. 
 

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 de batterijen bij de school afgeven of u kunt ze meegeven 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 Brik en Brak  
en S. Muskee en kost € 12,50.  
 

Feestcommissie FC 2000 
De volgende oud ijzer actie staat voor  
het voorjaar 2014 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" 
 

Zaterdag 16 nov. 2013, 18.30 uur.  
Zaterdag 11 jan. 2014, 18.30 uur.  
Zaterdag 29 mrt. 2014, 18.30 uur.  
 

Kopij 
Kopij voor 't Krinkie Spaien no. 76 moet  
vóór 21 -12- 2013 worden ingeleverd bij  
het redactieadres. (zie ook agenda-site)  
 

MFC-bestuur 
Gezienus Menninga  
Greetje Muskee 
Otto Pauwels  
Vacature! !  
Vacature!!  
 
 

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  
 
 
 
 
 

Vereniging Dorpsbelangen 
Annerveenschekanaal. 

 
 

Secretariaat: 
Greveling 44 B 
Tel: 0598-372362 
Mail: dbannerveenschekanaal@gmail.com 
Site: www.annerveenscheknaal.info 

 

http://www.annerveenschekanaal.info/
mailto:gemeente@aaenhunze.nl

