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Fusie Veenscholen 

(bijdrage van de MR) 
 

De medezeggenschapsraad (MR) van obs De Badde heeft ingestemd met een 
fusie met de Springplank en Triangel per schooljaar 2015/2016. Natuurlijk had 
de MR het liefste onze eigen school behouden in Annerveenschekanaal alleen 
behoorde dat niet meer tot de mogelijkheden. In de afgelopen zomervakantie 
is het aantal leerlingen namelijk gedaald tot 22. Daarbij is er de komende tijd 
geen zicht op instroom van nieuwe leerlingen1. 
Het bestaansminimum voor een basisschool ligt op 23. Dat betekent dat De 
Badde opgeheven zou worden wanneer we tegen de fusie gestemd hadden. 
We vinden kwalitatief goed onderwijs in ons leefgebied belangrijk en daarom 
vinden we opheffing geen goed idee. 
De Triangel en de Springplank hebben ook ingestemd met de fusie. We 
kunnen dus nu gezamenlijk beginnen aan de voorbereidingen. Concreet 
betekent dit dat er een MR in oprichting (MR io) gevormd wordt met daarin 
leden uit alle drie de scholen. De bestaande medezeggenschapsraden 
adviseren deze MR io. Daarnaast zijn er werkgroepen gevormd voor de 
volgende onderwerpen: 

- Overgang leerlingen, gezamenlijke activiteiten voor leerlingen; 
- Verkeer en vervoer; 
- Inhoudelijke afstemming, lesmethoden etc.  
- Afronding contracten, inboedel etc. 

Heeft u vragen over de fusie; de medezeggenschapsraad beantwoordt ze 
graag.  
1 

De peildatum ligt op 1 oktober, dan zijn er inderdaad 22 leerlingen op school. Per 1 november 

heeft de school weer 24 leerlingen. Ook bij dat aantal leerlingen is de beslissing van de MR, 
kwalitatief goed onderwijs in de omgeving, te verdedigen. (voetnoot DB Annerveenschekanaal) 

 
MFC gaat dicht 

 
Geen onderkomen meer voor Jeugdwerk, geen sportzaal, geen frietjes halen op 
zaterdag, geen volleybal, geen ……… , tenzij 
 
Zonder school in het MFC, de grootste huurder, kan het MFC de kosten voor 
het onderhoud niet opbrengen en zal het gebouw dus gesloten worden. 
 
De vereniging Dorpsbelangen heeft hierover gesproken met het MFC bestuur, 
de gemeente en de fractie Gemeentebelangen. Dorpsbelangen is nu op zoek 
naar ideeën voor een alternatieve invulling van het MFC. Alleen met nieuwe 
huurders en andere inkomsten kan het MFC behouden blijven voor het dorp. 
 
Heeft u een idee om het MFC voor ons dorp te behouden? Laat het weten aan 
een van de bestuursleden van Dorpsbelangen of zet het op de mail 

dbannerveenschekanaal@gmail.com  

mailto:dbannerveenschekanaal@gmail.com
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Varkenshuis 

 
Goed nieuws. Eindelijk! Marcel Hoenderken gaat nog dit najaar op kosten van 
de PeerGrouP het veld een nieuw aanzicht geven. Er komen fruitbomen. 
Marcel gaat er ook voor zorgen dat we met z’n allen kunnen genieten van dit 
fruit. Meer informatie mag u in t Krinkie verwachten, of spreek Marcel eens 
aan. 
 

Brugafdraaister 
 

Het beeldje van de Brugafdraaister komt terug. De dochter van de heer 
Kiewiet, de beeldhouwer die het gestolen beeldje vervaardigde, heeft de 
opdracht gekregen een vervangende Brugafdraaister te maken. De opdracht is 
verstrekt, maar het zal nog wel enige tijd duren voordat het beeld terug is in 
het dorp. 

 
Foto's, verhalen en herinneringen aan Hermes AVK gezocht 

 
Zoals iedereen wel zal weten hebben Maria en ik het voormalige voetbalveld 
in Annerveenschekanaal gekocht. Dat betekent dat er een definitief einde is 
gekomen aan de voetbalclub Hermes AVK. Een roemruchte club; in de tijd dat 
ik nog bij Zuidlaren voetbalde zagen we altijd erg op tegen Hermes uit. Velen 
zullen het dus jammer vinden dat de bal nooit meer rolt op sportpark Tivoli. 
 
Maria en ik willen de geschiedenis van de club echter niet verloren laten gaan 
en daarom heb ik het plan opgevat een boekje uit te brengen met 
herinneringen aan Hermes. Daarvoor heb ik de hulp nodig van iedereen die 
herinneringen heeft; foto's, verhalen, bekers, vaantjes, oude clubbladen, 
shirts, noem maar op. 
 
Graag ontvang ik uw verhalen of foto's of uw andere herinneringen aan de 
club. Hopelijk kunnen we met elkaar op die manier de geschiedenis van 
Hermes AVK en Tivoli levend houden. 
 
Alvast veel dank, 
Jan Hoekman 
Polderweg 27 
9654 PV Annerveenschekanaal  
06-52340703 
hoekmanj@kpnmail.nl 
 

Baddemarkt 
 

De Ouderraad van De Badde bedankt de dorpsbewoners voor het leveren en 
kopen van spulletjes op de Baddemarkt van 20 september jl.! De opbrengst is 
260 euro. Hiervoor is nog geen directe bestemming, maar gedacht wordt aan 
een leuk eindfeest. Bedankt! 

 
Krinkie per mail 

 
Wilt u ‘t Krinkie Spaien in het vervolg per mail ontvangen in plaats van op 
papier? (beter voor het milieu en  voor de portemonnee van Dorpsbelangen) 
Dat kan. Stuur een mailtje naar dbannerveenschelkanaal@gmail.com 

 

 
Dorpsvlag 
De dorpsvlag is voor € 12,50 te koop bij 
Sander Muskee. 

 
Feestcommissie FC 2000 

oud ijzer actie 
25 oktober 2014 

 
Mocht u op een ander moment metalen 
willen aanbieden, neem contact op met  
Luc Tieben, tel. 491204 of Harrie de 
Jonge tel. 468210 

 
Oud papier actie De Badde 
Zaterdag 22 november 2014 13.30 uur 
Zaterdag 10 januari 2015 13.30 uur 
Zaterdag 7 maart 2015 13.30 uur 
Dinsdag 28 april 2015 18.30 uur 
Dinsdag 9 juni 2015 18.30 uur 
 
MFC 
0598-491017 
Gezienus Menninga  
Otto Pauwels  
 
reserveringen via Otto 
06-11926956 
 
Calamiteiten/Storingsnummers 
van de Gemeente 
0592-267733 [24 uur per dag]  
 
Voor storing aan de openbare  
straatverlichting of klachten kunt u 
bellen met 
Tel: 140592 of mailen naar 

gemeente@aaenhunze.nl  
 
Bij storing aan het netwerk 
038-8516110 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten:  0900-8844 
 

De Badde 
Spaar lege batterijen voor De Badde. Zij 
kunnen er binnen- en buitenspeelgoed 
mee verdienen. Batterijen kunt u 
inleveren bij school of meegeven aan 
kinderen bij u in de buurt. 
Informatie: 0598-491591 
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