
Dorpsorganisatie    

          Annerveenschekanaal  

 
 
  
 

Nummer 88                20e jaargang                25 maart 2017 

Bestuur 
Charlotte van Kruchten, voorzitter 
Greveling 40 
tel. 0598 – 492121 
 

Bert Feiken, secretaris 
Greveling 39 
tel. 0598-491603 
tel. 06 - 21829187  
 

Ina Oortwijn, penningmeester 
Greveling 59 
tel. 0598-492139 
 

Gezienus Menninga, MFC bestuur 
Greveling 247, 
tel.: 0598-468346 
 

Sander Muskee, vicevoorzitter 
Greveling 44b 
tel.: 0598-372362 
  

Lid van Verdienste 
Lukas B. Boerma 
 

Kopij 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien kan 
ingeleverd worden vóór 20 mei bij 
g.meijers4@kpnplanet.nl  
 

Website 
Heeft u al een kijkje genomen op onze 
website? 
www.annerveenschekanaal.com   
 

MFC De Badde 
Greveling 139, tel. 0598-491019 
Info bij: Gezienus Menninga of 
Otto Pauwels  
Reserveringen graag via Otto 
06-11926956 
mfcdebadde@gmail.com  
 

Agenda 
wo. 29 mrt. voorbereidende training 
voor schoolkinderen om 14.00 u. 
8 april: 6

e
 Semslinieloop, Lutje Turfloop 

en wandeltocht  
18 april: Oud papier 
21 april: Klaverjassen etc. 
25 april: Bestuursvergadering DOA. 
17 juni: Dorpsdag 
7 okt. Volleybaltoernooi in MFC 

Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal. 
Contributie-inning Dorpsorganisatie Avk. 
Op de Algemene ledenvergadering van 13-02-2017 is besloten dat het bestuur 
na 2 jaar de contributie weer bij de inwoners gaat innen. Sommige van de 
inwoners hebben keurig ieder jaar automatisch de contributie overgemaakt, 
maar daarnaast is het gebruikelijk dat het bestuur bij de inwoners langs gaat. 
Het heeft niet allen het doel om de contributie te innen, maar ook kennis te 
maken met nieuwe inwoners, eventuele vragen beantwoorden aangaande de 
leefbaarheid van ons prachtig dorp en meningen of opmerkingen mee te 
nemen naar onze bestuursvergadering of ander instituut/organisatie zoals de 
gemeente Aa en Hunze.  
De contributie in 2017 is door de ALV bepaald op € 8,00 voor gezinnen en voor 
alleenstaanden € 5,00.  
Bestuursleden komen bij u langs in de week van zaterdag 27 mei 2017. U kunt 
de contributie ook overmaken op bankrekening NL69RABO0302932917 t.n.v. 
Dorpsbelangen Annerveenschekanaal o.v.v. uw naam en adres.  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering van 13-02-2017  
De vergadering werd goed bezocht door de inwoners, 43 inwoners, met 
daarnaast adviseurs en medewerkers van de gemeente Aa en Hunze, BOKD en 
Impuls. Naast de vaste agendapunten voor de pauze, werd er na de pauze 
gediscussieerd en informatie verstrekt over verschillende projecten en thema’s 
die momenteel spelen in ons dorp. U wordt voor het verslag van deze avond 
verwezen naar de website www.annerveenschekanaal.com 
 

Glasvezelproject Avk. 
Binnenkort wordt u op de hoogte gebracht over dit project. Momenteel wordt 
er een glasvezelwerkgroep geformeerd en expertise ingewonnen bij andere 
dorpen met ervaring. We houden u op de hoogte  
 

De dorpsvlag van Annerveenschekanaal. 
Er zijn nog enkele vlaggen te koop. In feite zou iedere woning over deze mooie 
en frisse dorpsvlag moeten beschikken en dat kan. Tegen betaling van € 12,50 is 
deze vlag af te halen in het MFC de Badde of neem contact op met één van de 
bestuursleden van de Dorpsorganisatie en de vlag wordt u thuis bezorgd. 
 

Soos middag 55+ 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 30 maart in MFC De Badde.  
Een ieder die de 55+ is gepasseerd nodigen we hierbij uit om ook eens op zo’n 
middag aanwezig te willen zijn. Het wordt als een leuke, ontspannen middag 
ervaren. Schroom niet en kom vrijblijvend eens binnenlopen. 
 

De Baddedravers 
Zaterdag 8 april wordt voor de 6e keer de SEMSLINIELOOP georganiseerd. De 
Lutje Turfloop [1,2 km] voor de kinderen, voor de hardlopers [8,8 km] en een 
wandeltocht van plm. 12.5 km. Vooraf inschrijven kan via www.inschrijven.nl. 
Dit kan ook op 8 april vanaf 12.00 uur. Alle gefinishte deelnemers krijgen een 
herinneringsmedaille en een consumptie. Onder de hardlopers en wandelaars, 
die de loop/tocht volbrengen, worden een aantal mooie prijzen verloot.  Meer 
informatie op www.baddedravers.nl . We nodigen alle inwoners uit om bij dit 
evenement aanwezig te willen zijn. Eric van Oosterhout is weer onze speaker. 
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Schema oud papier halen 2017. 
Dinsdag 18 april, helpers: Visvereniging en SVA, dinsdag 30 mei, helpers: De 
Baddedravers en MFC, dinsdag 18 juli, helpers: IJsvereniging en Kleurexpress, 
dinsdag 5 september, helpers: Biljartvereniging en VIOS, zaterdag 21 oktober, 
helpers: AED en Jeugdwerk en zaterdag 2 december, helpers: FC 2000 en 
Visvereniging. Zaterdags om 13.30 u en dinsdags om 18.30 u 

NLdoet 
NLdoet van zaterdag 11maart 2017.  
Jaarlijks organiseert MFC de Badde ihkv NLdoet, een onderdeel van het 
Oranjefonds, een Klussendag in en rondom het MFC. Dat is altijd een groot 
succes. Voor het eerst heeft ook de Dorpsorganisatie Avk projecten ingediend 
onder de noemer “Opruimdag”. Onder regie van ons bestuurslid Sander 
Muskee hebben schoolkinderen uit Avk van de OBS de Kameleon met een 
aantal volwassenen ons dorp weer papier-, blik- en ander rommel vrij gemaakt. 
Ook zijn de verkeersborden weer fris en fruitig geboend en het begin van het 
fietspad langs de Annerveenschemond weer toonbaar en veilig gemaakt. In het 
MFC had Harry de Jonge de regie over schilders, straatleggers en reparateurs. 
De lokalen voor de model spoorweggroep, de nieuwe huurders, zijn van een 
nieuwe verf voorzien. Dus de “treintjespelers” kunnen binnenkort hun 
spoorlandschap op gaan bouwen. De lokalen van het Jeugdwerk zien er weer 
pico bello uit en de bestrating achter het gebouw ligt er weer strak en veilig in. 
De koffie/thee pauze en de gezamenlijke lunch na het klussen en opruimen 
was weer uitstekend verzorgd. Dit werd gesponsord door de gemeente Aa en 
Hunze. Waarvan akte. Alle vrijwilligers, en dat waren er 38 personen, hartelijk 
dank voor jullie inzet en bereidheid om ons dorp leefbaar te houden. Tot het 
volgend jaar. 

MFC de Badde 
Met het MFC gaat het de goede kant op. 
De samenwerking met de nieuwe Dorpsorganisatie Avk begon in januari zeer 
succesvol met een gezellige nieuwjaarsvisite, met een opkomst van plm. 50 
personen. Ook de samenwerking met VIOS en MFC wordt zeer gewaardeerd, 
dit was duidelijk zichtbaar aan het grote aantal bezoekers op de toneel-
avonden in februari . Jeugdwerk Annerveenschekanaal wil graag uitbreiden. 
MFC gaat samen met Jeugdwerk 2 klaslokalen van het nieuwe schoolgedeelte 
inrichten. Hun ruimte in de oude school wordt opgeknapt. Daarvoor is een 
nieuwe huurder gevonden. Dit is de “Model Rail Groep” uit Veendam. Zij 
hebben voor drie jaar bij ons een ruimte gehuurd. Wij zijn hard bezig om alle 
ruimtes in orde te maken. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet en 
betrokkenheid. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat 
Annerveenschekanaal leefbaar blijft. 
 

Klaverjas- en sjoelavonden 
De klaverjasavond is altijd beregezellig. Als je niet kunt of wilt klaverjassen kun 
je ook sjoelen, biljarten of een ander spel spelen. De volgende bonte 
klaverjasavond is op vrijdag 21 april 2017 om 20:00 uur in het MFC de Badde 
 

De Comb. Gemeentebelangen Aa en Hunze gaat on toer. 
In diverse dorpen worden Inloopbijeenkomsten georganiseerd. We brengen op 
maandag 3 april een bezoek aan MFC De Badde. Op woensdag 14 december 

heeft al een paginagrote aankondiging in De Schakel gestaan. We nodigen alle 
inwoners van de dorpen Annerveensche- en Eexterveenschekanaal uit om hun 
vragen, problemen, wensen etc. met ons te bespreken. De bijeenkomst begint 
om 19.00 uur.  Vragen/suggesties kunt u eventueel ook mailen naar: 
secretariaat@gemeentebelangen-aaenhunze.nl .  
We hopen u te mogen begroeten op deze inloopbijeenkomst.  
Schroom niet, Gewoon Doen! 

Afvalkalender gem. Aa en Hunze 
Op www.mijnafvalwijzer.nl onder 
postcode 9654 is het oud papierschema 
ook te vinden. 
 
Feestcommissie FC 2000 

Mocht u metalen willen aanbieden, 
neem contact op met: 
Luc Tieben, tel. 0598 - 491204 of  
Harry de Jonge tel. 0598 - 468210 

 
Klaverjasavonden in MFC De Badde 

vrijdag 21 april aanvang 20.00 u. 
 
Heerencompagnie  
zo. 30 apr. seizoen opening 
              met een Grill Party 
vr. 26 mei, concert  
                  Hunzekoor 
zo. 11 juni, Vocaal Festival On Tour 
zo. 16 juli, vakantie buffet 
 
 
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 Kameleon 
Spaar lege batterijen voor De 
Kameleon. Zij kunnen er binnen- en 
buitenspeelgoed mee verdienen. 
Batterijen kunt u inleveren bij school 
of meegeven aan kinderen bij u in de 
buurt. 
 

Geachte hondenbezitters! 
 

Mensen met een hond, 
ruim a.u.b.  op die stront. 
 

Vriendelijk verzoek aan honden-
eigenaren: gelieve een plek te 
zoeken waar geen mensen lopen. 
Laat uw hond b.v. poepen langs de 
landerijen. Neem een plastic zakje 
mee om op te ruimen. 
 
Laten we met elkaar ons mooie dorp 
vrij houden van hondenpoep!! 
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