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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 

Nieuws en info van obs De Badde 

Het nieuwe schooljaar 
Het schooljaar is weer begonnen.  In de kleutergroep komt Alicia een aantal keren kijken, waarna 
ze verderop in september echt op school komt. Juf Trijn is na de vakantie als nieuwe leerkracht 
gestart. Na langere tijd werkzaam te zijn geweest op De Peppel, werkt ze nu in groep 3-4-5 op De 
Badde. Juf Tanja komt op 30 september terug van haar zwangerschapsverlof. De kleine Nick groeit 
als kool! Juf Sandra heeft een hernia en zal het in ieder geval tot de herfstvakantie rustig aan 
moeten doen. Gelukkig komt ze wel op school om het contact met de kinderen en het team te 
behouden.  
Mix zomerfeest 
Vrijdag 11 september organiseren we het mix zomerfeest. Er zal een heus ganzenbordspel 
gespeeld worden door ouders en kinderen. Alle kinderen uit het gezin mogen deelnemen, dus ook 
de kleintjes en de groten die de basisschool al verlaten hebben. We hopen op mooi weer. Wilt u 
komen kijken? Gezellig, we starten om 18.00 uur bij de school. 
Zoutkristallengroeiwedstrijd 
Misschien hebt u er iets over gelezen. Akzo Nobel, de RUG en het Dagblad van het Noorden 
organiseren een wedstrijd. De bedoeling is dat leerlingen uit groep 7-8 (in ons geval 6-7) een zo 
mooi mogelijk zoutkristal maken. Vanaf 14 september start de wedstrijd. We zijn alvast begonnen 
met oefenen en de eerste zoutoplossing staat al in de vensterbank. De leerlingen gaan zelf een 
logboek bijhouden van de dingen die ze doen en waarnemen. Ze maken foto’s en schrijven een 
verslag. Welk touwtje geleidt het beste, welk zout maakt de mooiste vorm kristal, kun je het kristal 
kleuren met ecoline? We hopen dat we op deze en andere vragen een antwoord zullen vinden.  

Team De Badde 
 

Annerveenschekanaal op 12 september naar de run van Winschoten. 
                  Met 20 (hard)lopers verdeeld over twee ploegen gaan we ook dit jaar weer  meedoen  
                 aan de 10 x 10 estafette Run van Winschoten. Naast onze al jarenlange hoofdsponsor  
                 ‘Bouwbedrijf Geert de Jonge’ hebben we dit jaar een tweede sponsor: ‘Softwarebedrijf  
                 ZooEasy.nl ‘uit Spijkerboor. Medesponsors zijn Waterleiding Maatschappij Drenthe met 
voldoende flessen bronwater en Super de Boer voor de nodige sportvoeding. We gaan voor het 
neerzetten van een sportieve prestatie: daarbij staat voorop dat we er weer een gezellige dag van  
maken. Evenals vorig jaar hebben we ons overdekte lopers annex supportershome aan het 
parcours op een paar honderd meter van de start aan de rand van het Rosarium. 
Familie, vrienden maar zeker ook dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd met ons  
het evenement bij te wonen. 

De start is om 10.30 uur en tussen de 8 en 9 uur later verwachten we dat onze laatste lopers zullen 
finishen.  

                                                                  Bouwbedrijf Geert de Jonge  
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met: Ina Oorwijn 492139, Waling Meijer 492077 

 
Volleybaltoernooi in MFC De Badde 

SVA organiseert op zaterdag 3 oktober weer een volleybaltoernooi in de sporthal van MFC De 
Badde. Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven òf individueel òf per team.  
Men kan zich aanmelden bij Willy de Jonge, tel. 0598-491807.  
Er is nog plaats dus geef u snel op. 
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EERSTE EDITIE KLEURRIJKKANAAL EEN GROOT SUCCES! 
Annerveenschekanaal, 24 augustus 2009 – De eerste editie van het 
KleurrijkKanaal festival in Annerveenschekanaal is ten einde. Na slechts vijf 
weken van voorbereiding ging het festival op 8 augustus van start. Op 23 
augustus, was de feestelijke afsluiting in aanwezigheid van de burgemeester 
van gemeente Aa en Hunze. Twee weken lang bruiste het in 
Annerveenschekanaal van de activiteiten. 
De rode draad van het festival was de expositie in de kerk. Er werden 
schilderijen van kunstschilder Frits Meijering tentoon gesteld, er was een 
indrukwekkende fotogalerij van fotografe Yolanda Visser opgesteld en er 
waren assemblages te zien van beeldend kunstenaar Hans Hilbrands. 
Daarnaast gaf Laurens Boersma – kunstschilder en inwoner van 
Annerveenschekanaal – elke dag een workshop schilderen in een bepaald 
thema. Hier bleef het echter niet bij. Er was van alles te doen voor alle 
leeftijden. Dit varieerde van lezingen tot toervaarten tot fietstochten tot 
djembee spelen tot kanovaren tot een wijnproeverij en een modeshow. En wat 
dacht u van diverse optredens van o.a. bluesband No Excuses, shantykoor De 
Scheepsjoagers en blaasorkest Klein Orkest Rolde. 
Het ligt in de bedoeling dat het KleurrijkKanaal festival jaarlijks zal 
plaatsvinden als een evenement van formaat. De locatie zal een ‘hotspot’ 
worden voor kunstzinnige en culturele activiteiten. Veel kunstenaars hebben 
de plek al ontdekt en zich gevestigd in deze omgeving. Voor creatieve en 
innovatieve ondernemers biedt deze locatie ook tal van mogelijkheden. Mede 
dankzij de ontsluiting van de vaarverbinding zijn nieuwe mogelijkheden 
ontstaan op het gebied van recreatie en toerisme. Zeker ook 
bezinningstoerisme geeft dit gebied unieke kansen. 
Annerveenschekanaal is een goed voorbeeld van vitaal platteland en zal naar 
verwachting uitgroeien tot een belangrijke vestigingsplaats voor (re)creatieve 
bedrijvigheid. Het dorp biedt een gastvrije en unieke woon-, werk- en 
leefomgeving. 
Om een indruk te krijgen van deze eerste editie van KleurrijkKanaal nodigen 
wij u uit een kijkje te nemen bij de foto’s op deze site, www.kleurrijkkanaal.nl. 
Of u denkt hiermee met plezier terug aan een geslaagd kleurrijk festival of u 
neemt al vast een voorproefje op het KleurrijkKanaal festival van 2010… 
 

Status Beschermd Dorpsgezicht 
Van begin jaren negentig gonst het in Annerveenschekanaal over een 
eventuele aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. Na jaren stilte is vanaf 2005 
de aanwijzingsprocedure goed op stoom gekomen. De aanwijzing door de 
minister van O, C en W is nu aanstaande. 
De aanwijzing is onderdeel van het Monumenten Selectieproject, waarbij 
individuele gebouwen en delen van dorpen en steden uit de periode 1850-
1940 worden aangewezen als beschermd monument. De aanwijzing betrof 
aanvankelijk Annerveenschekanaal, in aansluiting op Kiel-Windeweer.  
Onlangs is geconcludeerd, dat een belangrijk deel van het beschermd gezicht 
binnen de grenzen van Eexterveenschekanaal ligt. Dat heeft er toe geleid, dat 
de naamgeving van het benoemen gezicht is aangepast, zodat recht wordt 
gedaan aan beide dorpen. 
Het moment om stil te staan bij de aanwijzing is nu aangebroken. Wij nodigen 
u uit voor een korte bijeenkomst op zaterdag 12 september 2009. Deze datum 
is wellicht bij u al bekend als Culturele Uitdag / Open Monumentendag. 
Mevrouw A. Le Coultre van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zal namens de 
minister aanwezig zijn om het besluit te overhandigen aan wethouder G. ten 
Brink van onze gemeente.  
De aanvang is om 13.30 uur. 
In de kerk is vanaf 10-17.00 uur een expositie van schilderijen van Laurens 
Boersma. Vanaf 14.00 uur zal Margret Maas (singer/songwriter) voor de 
muzikale omlijsting zorgen. Laurens gaat haar tijdens het spelen schilderen. 
Stadsdichter Egbert Hovenkamp zal een gedicht op maat brengen. Deze 
activiteiten zijn onderdeel van het festival ‘Rondom Hunze’. 
 

Contributie 2009 
Binnenkort zullen de bestuursleden weer bij u langs komen om de contributie 
van 2009 voor de Vereniging Dorpsbelangen te innen.   

 
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 Piet,  
Johnny en Ina en kost 
slechts € 12,50. 
 

v.v. Hermes Avk:  
 

            Uitgebreide informatie staat  
          op:  www.hermesavk.nl . 
           

Boek 

 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij . 
P iet Koopmans, Eppinge 4 of bij 
Brik en Brak, Greveling 23. 
De prijs: slechts € 35,- 
 
 

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” 

Dinsdag 29 sept. 2009, 18.30 uur 
Zaterdag 14 nov. 2009, 13.30 uur 
 

Kopij 
 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 58 
moet vóór 5 okt. 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 


