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Dauwtrappen een succes

We zijn vroeg opgestaan voor een wandeling door onze prachtige omgeving en
hebben onderweg genoten van een kop koffie of thee met een broodje en fruit.
Een nieuwe opzet van het Dauwtrappen en het was zeer geslaagd. Een groep van
ongeveer 30 man, vrouw en kinderen liep in het ochtendgloren over het
Tussenveen en langs de Hunze. Volgend jaar weer?!!
Jaap Last en Trijnie Broekema, hartelijk dank voor deze prachtige wandeling.
Grevelinckhuis
Sinds 1 maart 2015 woont een groep van 17 jongeren van Flinq-jeugd in het
Grevelinckhuis. Hun aanwezigheid geeft reuring (en meer dan dat) op het dorp.
Omwonenden, jongeren en hun begeleiders zijn over de incidenten in gesprek. In
een eerste gesprek heeft iedereen vooral zijn of haar hart kunnen luchten en zijn
afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. Een volgend gesprek staat
gepland op 17 juni. Ook Dorpsbelangen heeft met de organisatie gesproken.
De 17 jongeren van Flinq-jeugd hebben een licht verstandelijke beperking en
andere problematiek. Ze kunnen om uiteenlopende redenen niet meer thuis
wonen. Deze jongeren overschatten vaak hun eigen mogelijkheden. In het
algemeen gesteld kan gezegd worden dat de jongeren niet goed in staat zijn om
consequenties van hun gedrag te overzien. De jongeren worden begeleid en
getraind om zo zelfstandig mogelijk te wonen, te werken (dagbesteding) en hun
vrije tijd in te vullen. Uit onderzoek blijkt dat er levenslange vormen van
ondersteuning nodig zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking (en
bijkomende problematiek) om te overleven in de huidige samenleving. De
begeleidingsstijl is gericht op het in gesprek zijn en blijven met de jongeren. De
nieuwe bewoners van het Grevelinckhuis zijn vooral erg blij met hun eigen huis,
ze hebben elk hun eigen appartement. Ze ervaren rust en ruimte in deze
omgeving. De meeste bewoners hebben weer werk of dagbesteding. Een aantal
jongeren werkt op dit moment niet. Met hen wordt op locatie aan taken gewerkt.
Flinq- jeugd is een samenwerkingsverband tussen De Zijlen uit Groningen en Van
Boeijen uit Drenthe. Medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig. Bewoners van
het Grevelinckhuis maar ook de buren kunnen altijd aankloppen en overleggen
als er vragen zijn over zaken die het woongenot verstoren.
De locatie is bereikbaar op het volgende nummer:
06-13518042 (tevens de slaapdienst)
De tweede medewerker is bereikbaar op 06-12994696.
Mocht er niet opgenomen worden spreek gerust de voicemail in en er wordt zo
spoedig mogelijk teruggebeld.
Per mail: ellentshoek@vanboeijen.nl

Dorpsbelangen / MFC
Gezocht
vrijwilligers als chauffeur
Flinq-jeugd zoekt vrijwilligers die een of meerdere ritten per week willen
maken om de jongeren van het Grevelinckhuis naar hun werk of dagbesteding
in Assen te brengen. In de ochtend om half 10 en in de middag om half 3. De
tijdsinvestering is per rit ongeveer anderhalf uur.
Bent u / ben jij geïnteresseerd?
Neem gerust contact op met locatie Ellentshoek
06-13518042
Of mail: ellentshoek@vanboeijen.nl
Basisschool in Eexterveen
Een werkgroep van de Badde in Annerveenschekanaal en de Springplank in
Spijkerboor/Annerveen zet zich in om veilig vervoer van leerlingen uit deze
dorpen naar de school in Eexterveen te regelen. Ze willen graag een busje dat
de kinderen vervoerd. Het blijkt nog niet zo makkelijk om dit te organiseren en
te financieren. De dorpsbelangenverenigingen van genoemde dorpen zijn
gevraagd mee te denken en te helpen om dit initiatief tot een succes te
maken. Helpt u ook mee?!
MFC
Het besuur van het MFC en Dorpsbelangen Annerveenschekanaal hebben met
de gemeente gesproken over het MFC. Uitkomst van het gesprek is tweeledig:
1. de gemeente is voor het deel van het gebouw waar de school in zat
verantwoordelijk en zal de kosten van dat deel op zich nemen tot er
een andere invulling is gevonden voor het MFC;
2. er komt (professionele) ondersteuning voor het vinden van een
nieuwe invulling van het MFC.
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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

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
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!

Iedereen een fantastisch Dorpsfeest toegewenst!

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
Grevelingkanaal of op een terras…….
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