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maart 2009

Nieuws en info van obs De Badde
Nieuwe kinderen
We zijn op De Badde erg blij met de nieuwe kinderen die de laatste tijd aangemeld zijn.
Vanaf 1 oktober zijn we gegroeid van 31 leerlingen naar 40 leerlingen op 23 februari.
We wensen alle kinderen een hele fijne schooltijd op De Badde!
Inloopmiddag voor ouders en hun kinderen van 2 en 3 jaar
In april organiseren we op De Badde een inloopmiddag voor ouders en kinderen van 2 en
3 jaar. U kunt dan samen met uw kind komen kijken om vooral een indruk te krijgen van
de school, de manier van werken en de omgang met elkaar. In de klassen kijken, voelen
wat er gebeurt, zien wat we doen op De Badde, maakt dat u een gedegen keus kunt
maken voor de school waar uw kind naar toe gaat.
In het volgende Krinkie Spaien zullen we u de exacte datum en tijd laten weten.
Mocht u vooraf informatie aan willen vragen over de school dan kan dat. Tel 0598491591. U kunt ook de website bekijken www.badde.picto.nl
Hebt u kinderen in deze leeftijd, maar twijfelt u of deze bekend zijn bij de school, aarzel
dan niet en laat het ons weten.
Vriendelijke groet en hopelijk tot dan. Annet Eling, directeur De Badde

Team De Badde
A nnemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018
H ebbo Smit [v.v.]
Greveling 91a
tel. 323989
J an Karmelk [lid]
Greveling 189
tel. 371316

Lid van Verdienste:
Lukas B. Boerma

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 11 januari 2009 hebben we voor de vierde keer een Nieuwjaarsbijeen-komst
georganiseerd. Ruim zestig personen konden we deze keer begroeten. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we Lukas Boerma in het zonnetje gezet en is hij benoemd als Lid
van Verdienste van de Vereniging Dorpsbelangen. Verder kon men genieten van de DVD
Van Turf- naar Toervaart en nog een aantal foto’s, geshowd via een groot scherm.
Dankzij de goede verzorging van catering De Lelie was het een geslaagde middag.
Nieuw bestuurslid
Zoals in de kolom hier links naast is te zien hebben we Jan Karmelk bereid gevonden
zitting te nemen in het bestuur. We wensen Jan veel succes met zijn nieuwe functie.
Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2009, gaan we voor de vijfde maal Dauwtrappen
organiseren. Verzamelen om 06.00 uur bij MFC De Badde. We gaan uiterlijk 06.15 uur
vertrekken voor een mooie tocht door de natuur. Vorig jaar namen ongeveer veertig
liefhebbers aan deze tocht deel. We hopen dat we ook dit jaar weer een hoop
enthousiastelingen kunnen begroeten. Je weet niet wat je mist zo ’s morgens in de
vroegte. We willen dit ook weer op de gevoelige plaat vastleggen. Fotografen kunnen zich
melden via redactie@annerveenschekanaal.info of bij Janka van den Berg, 491095
Aankondiging Jaarvergadering
De algemene jaarvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 23 april 2009
in het MFC. Aanvang 20.00 uur. Nadere mededelingen volgen z.s.m.

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
J anka van den Berg en
G errit Meijers.
Het redactieadres is
gevestigd bij G errit
Meijers, Greveling 2,
Annerv.kanaal,
tel. 491274

Paasvuur
Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een Paasvuur georganiseerd gaan
worden. Het zal weer op dezelfde locatie plaatsvinden aan de Polderweg.
Inwoners van Annerveenschekanaal
Op 4 april a.s. is er weer een DOEDAG rondom de school en het MFC. Er staan diverse
klussen op het programma. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelden kan bij Gezienus Menninga ( 468346) en Harry Meendering
(mfcdebadde@hotmail.com).
Voor meer informatie kunt u kijken op www.annerveenschekanaal.info

Vereniging Dorpsbelangen
Website www.annerveenschekanaal.info
Zoals u weet is de website van ons dorp in een geheel nieuw jasje gestoken.
Medebewoners met een eigen onderneming zullen binnenkort door het
bestuur van Dorpsbelangen worden benaderd. U kunt ook zelf contact
opnemen met J anka van den Berg, bereikbaar via telefoonnummer 491095.
Computercursus van project TELEBRINK

In het kader van project Telebrink zullen er dit voorjaar 2009, bij voldoende
deelname, weer computercursussen voor beginners, gevorderden en
Bibliotheek [internet] worden georganiseerd voor inwoners van
Annerveenschekanaal. De cursussen zijn, net als vorig jaar, gratis. Voor de
koffie en thee moet wel worden betaald. De startdata zijn nog niet bekend
maar zodra er een cursus vol is zal deze worden ingepland. Opgave kan
geschieden bij G. Meijers, tel. 0598-491274. VOL = VOL
DVD “Van Turf- naar Toervaart”
In opdracht van de provincie is door het bedrijf Tapework een dvd gemaakt
over het project van “Turf- naar Toervaart”. De dvd bevat naast fragmenten
van de werkzaamheden en openingsceremonie enkele historische beelden.
De dvd is op de nieuwjaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen getoond.
Een speciale uitgifte van dvd is te bestellen via de penningmeester van
Dorpsbelangen. Deze dvd bevat nog een kwartier aan extra opnamen, die nog
niet vertoond zijn. Kosten ca € 19,00. Bestelling vóór 15 maart 2009.
Schilderijenexpositie in de kerk
Op zaterdag 21 en zondag 22 maart is er in de Kerk een schilderijenexpositie van 22 cursisten van Laurens Boersma. De expositie omvat
ongeveer 70 schilderijen en is beide dagen gratis toegankelijk van 13:00 u
tot 17:00 u.
De feestelijke opening wordt op zaterdag 21 maart om 14:00 u verricht door
burgemeester van Oosterhout; er is dan ook live muziek aanwezig.
Expositie in het MFC en obs De Badde
Piet de Raad uit Anloo exposeert van 4 maart t/m 6 april met schilderijen in het
MFC en obs De Badde.
Kerkberichten
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft begin januari een gesprek gehad met
het Stichtingsbestuur van de kerk. Onderwerpen van gesprek waren: bezetting
Stichtingsbestuur, staat van onderhoud van de kerk en activiteiten in de kerk.
Het Stichtingsbestuur is uitgebreid met een aantal mensen en zal de komende
tijd weer meer van zich laten horen.
Het onderhoud van de kerk verkeert in een zeer slechte staat en het
vernieuwde bestuur is naarstig op zoek naar subsidiemogelijkheden om
herstelwerkzaamheden in gang te zetten.
In de kerk zijn afgelopen jaar regelmatig concerten gegeven. Deze culturele
activiteiten werden echter slecht bezocht door de inwoners van
Annerveenschekanaal. De organisatie vraagt zich dan ook af hoe je dit kunt
verbeteren. Het bestuur van Dorpsbelangen is van plan een enquête gaan
houden op het dorp om te kijken wat er zoal leeft onder de bevolking.
Bereikbaarheid
De penningmeester en secretaris zijn via de mail te bereiken op:
dorpspenn@annerveenschekanaal.info en
dorpssecr@annerveenschekanaal.info
Verhuisbericht
Na 7½ jaar met plezier in Annerveenschekanaal te hebben gewoond, gaan
we toch weer wat centraler wonen. Ons nieuwe adres wordt Mozartlaan 9 te
Hoogezand.
Langs deze weg wensen we iedereen veel saamhorigheid en naoberschap
en het allerbeste.
Vriendelijke groeten, Hebbo en Heleen Smit
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is te
koop voor slechts € 3.60 bij G errit
Meijers en P iet Koopmans.
De dorpsvlag is te koop bij P iet,
J ohnny en G errit en kost
slechts € 12,50.
v.v. Hermes Avk:
za. 21 mrt. kaarten en sjoelen
vr. 3 apr. kaarten en sjoelen
za. 18 apr. kaarten en sjoelen
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij .
P iet Koopmans, Eppinge 4 en
G errit Meijers, Greveling 2.
Of bij Brik en Brak, Greveling 23.
De prijs: slechts € 35,Dorpsvlag: slechts € 12,50
Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat
voor sept./okt. 2009 gepland.
Contactpersoon L uc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 18 april 2009, 13.30 uur
Dinsdag 26 mei 2009, 18.30 uur
Dinsdag 30 juni 2009, 18.30 uur
Copy
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 56
moet vóór 2 april 2009 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
De website
Ook uw vereniging kan zijn
gezicht laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
SNELHEID
Matig uw snelheid tijdens het
rijden over het dorp.
Denk aan de 30 km zone.
Vertrek 5 à 10 minuten eerder.
Wees heer/dame in het verkeer
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS
van de Gemeente:
0592-267733 [24 uur per dag]
Van ESSENT:
defecte straatverlichting
Tel: 0800-3366112 keuze 2 [gratis]
Bij storing aan het netwerk:
038-8516110
Milieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

