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Nieuw bestuur 

 
Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen.  
Dit bestuur heeft de bestuursfuncties in de vergadering op 20 april 2015 onder 
elkaar verdeeld. In de linker kolom kunt u zien wie welke functie bekleed. 
 

Alle verenigingen samen 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de vereniging 
Dorpsbelangen het bestuur de opdracht gegeven te onderzoeken of het 
mogelijk is alle taken van de verschillende verenigingen in het dorp te 
bundelen, zodat nog maar 1 bestuur nodig is. Geconstateerd werd namelijk dat 
de meeste dorpelingen best de handen uit de mouwen willen steken, maar 
opzien tegen een gesprek met de gemeente of de provincie. Meehelpen vindt 
eigenlijk iedereen wel oké, maar bijna niemand wil een bestuursfunctie. Als er 
maar zo weinig mensen een bestuursfunctie willen, is het onbegrijpelijk dat we 
zoveel verenigingen met besturen hebben. Een vereniging met verschillende 
werkgroepen lijkt dan logischer. Of dit mogelijk en werkbaar is, zal komend 
bestuursjaar onderzocht worden. Het bestuur van Dorpsbelangen wil een 
externe partij vragen om hierbij te helpen.  
 

Dauwtrappen 
14 mei 2015 

06:00 uur MFC 
 

Vroeg opstaan voor een wandeling door onze prachtige omgeving. Onderweg 
een kop koffie of thee met iets lekkers en afsluiten met een heerlijk ontbijt in 
het MFC, dat wilt u toch ook meemaken! 
We verzamelen om 06:00 uur in MFC de Badde en zullen omstreeks 06:15 uur 
vertrekken voor een mooie ochtendwandeling. Deelname aan de wandeling en 
het ontbijt kost voor leden 5 euro en niet-leden 7,50 euro. Basisschoolkinderen 
wandelen en eten gratis mee. Wil je mee wandelen en ontbijten, stuur dan 
uiterlijk 6 mei een mail naar dbannerveenschekanaal@gmail.com , opgeven bij 
een van de bestuursleden mag ook.  
 

Boek over Hermes Avk. staat in de steigers 
Na mijn eerste oproep voor materiaal over Hermes Avk. heb ik al enkele leuke 
reacties gekregen van dorpsbewoners. Het boek dat ik over de club wil 
schrijven begint dankzij die reacties en het materiaal dat ik nu heb voorzichtig 
vorm te krijgen. Maar ik blijf op zoek naar meer materiaal. Dus mocht je ergens 
nog een foto, clubblad, verslag van een jaarvergadering, krantenartikel of wat 
dan ook hebben liggen, ik hou me zeer aanbevolen. 
 
Jan Hoekman, Polderweg 27, 9654 PV Annerveenschekanaal 
hoekmanj@kpnmail.nl, 06-52340703 
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Krinkie nieuwe stijl 

Met het verdwijnen van de Badde verdwijnt ook ‘t Kiepie. Dorpsbelangen wil 
daarom een Krinkie nieuwe stijl uit gaan geven. De nieuwtjes van t Krinkie in 
het jasje van t Kiepie. Hiervoor is het bestuur op zoek naar enthousiaste 
redactieleden die willen schrijven, foto’s maken bij activiteiten of …. dat laten 
we graag aan de redactie van t Krinkie nieuwe stijl over. In t Krinkie nieuwe stijl 
kan ook geadverteerd worden. Interesse? Neem contact op met een van de 
bestuursleden. 

 
Annerveenschekanaal in de vaart der volkeren 

De vereniging Dorpsbelangen wil de festiviteiten van MusSAILkanaal rond het 
250 jarig bestaan van het kanaal Stadskanaal en 400 jaar Semslinie aangrijpen 
om ons dorp letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Voor die festiviteiten 
zal er een aantal historische schepen door ons dorp varen. Dorpsbelangen 
heeft subsidie aangevraagd bij gemeente, provincie en de Rabobank om een 
brochure over ons dorp en de omgeving te maken en een aantal kaarten te 
laten drukken op weerbestendig materiaal. De brochure en de kaart bevatten 
informatie over ons dorp en de plaatselijke ondernemers. De brochure zal 
voor het eerst uitgedeeld worden tijdens MusSAILkanaal en als het aan 
Dorpsbelangen ligt ook huis-aan-huis in de gemeente verspreid worden. Wil je 
meer informatie of ben je geïnteresseerd in een plekje in de brochure of op de 
kaart neem dan contact op met Maria Drenth, Polderweg 2, 06 - 50813231 
 
 

Glasvezel in Annerveenschekanaal? 
www.oostermoerverbindt.nl 

Een blijvende, eerlijke breedbandverbinding is van essentieel belang voor de 
kwaliteit van leven in onze omgeving. Dat vindt de vereniging Eco Oostermoer, 
daarom nemen zij het heft in eigen handen. Zij introduceren in de gemeentes 
Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn OpenNet. Dit is een toegang tot een 
toekomstbestendige breedbandverbinding met maximale snelheid voor een 
vaste prijs van circa € 30,-. Eco Oostermoer neemt dit initiatief omdat 
traditionele kabelmaatschappijen kleinere dorpen en dunbevolkt buitengebied 
links laten liggen. ECO Oostermoer streeft naar een voorziening voor iedereen 
in ons gebied. Heeft u interesse in glasvezel? Kijk dan eens op de website 
www.oostermoerverbindt.nl. Hoe meer mensen in een dorp interesse hebben 
hoe eerder er gestart kan worden met de aanleg van glasvezel, ook in ons 
dorp. 

Feestweek 
15 t/m 21 juni 2015 

De feestcommissie draait op volle toeren en met trots kunnen we zeggen dat 
we een zeer gevarieerd programma in elkaar hebben gezet. Het doet ons 
genoegen te zien dat de buurtgroepen al volop bezig zijn om hun beste ideeën 
uit te werken in het thema “film”. 
 

Maandag 15 juni klootschieten, jurering straatversiering 
Dinsdag 16 juni blind volleybal 
Woensdag 17 juni  spelen voor de basisschool, biljarten, klaverjassen 
Donderdag 18 juni viswedstrijd 
Vrijdag 19 juni playbackshow 
Zaterdag 20 juni fietspuzzeltocht, sport en spel voor kinderen t/m 16 jaar,  

optreden dansgroep Out of control,  
feestavond met superband Daylight 

Zondag 21 juni opruimen feestlocatie 
nuttigen katerdiner 

 

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

 
Feestcommissie FC 2000 
Mocht u metalen willen aanbieden, 
neem contact op met   
Luc Tieben, tel. 0598 - 491204 of  
Harrie de Jonge tel. 0598 - 468210 

 
Oud papier actie De Badde 
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 
 

Bah! Poep onder mn schoen! 
Hondeneigenaren zoek een plek waar 
geen of minder mensen lopen. Laat uw 
hond poepen langs de landerijen. Er is 
echt ruimte genoeg. 
Het hoeft dus niet op de stoep, bij een 
ander in de tuin, langs het 
Grevelingskanaal of op een terras…….  

 
Vereniging Dorpsbelangen  

Annerveenschekanaal. 


