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Nieuws en info van obs De Badde
Kerstbomenverkoop
Zaterdag 12 december vanaf 14.00 uur kerstbomenverkoop op het schoolplein van obs
De Badde. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van obs “de Badde”. Natuurlijk kunt u ook terecht in het MFC voor een kopje koffie en een warme snack. Voor meer
info zie de flyer in het schoolkrantje ‘t Kiepie, vorige week bij u bezorgd.
Ouderraad obs De Badde
Dorpskerstboom
Hij staat er bijna weer. Net als vorig jaar hebben de besturen van de Vereniging
Dorpsbelangen en het MFC besloten om tegenover het Grevelinkhuis, op de kop van het
kanaal, een kerstboom in de donkere periode van het jaar zijn lichtjes te laten schijnen.
Vanwege de vele positieve reacties van het afgelopen jaar zullen we er een jaarlijks
terugkerend verschijnsel van gaan maken.
FC2000
In 2010 bestaat het dorp Annerveenschekanaal 225 jaar! Alle reden voor een feest!
Het thema zal zijn: NIKS MOET, ALLES MAG.
Op 10, 11 en 12 juni 2010 zullen er diverse activiteiten op het programma staan.
Binnenkort zal er een voorlopig programma op het dorp worden verspreid.
De detail invulling volgt snel. Noteert u deze data alvast in uw agenda?
Jeugdwerk Annerveenschekanaal
Aan het eind van het jaar zal het jeugdwerk weer een oliebollenactie gaan organiseren.
Binnenkort worden de opgaveformulieren weer huis aan huis bezorgd.
MFC De Badde
Harry en Liesbeth Meendering hebben te kennen gegeven dat zij als pachter van het
MFC stoppen per 31 december a.s. Het MFC blijft ook na 1 januari open, verenigingsactiviteiten en cursussen gaan gewoon door. Voor informatie kunt u terecht bij het
stichtingsbestuur.
Werkzaamheden aan rioolstelsel in Annerveenschekanaal
Van de gemeentelijke contactambtenaar ontvingen wij de volgende vooraankondiging:
Voor het einde van dit jaar wil de gemeente in Annerveenschekanaal een gedeelte van
het verhard oppervlak (wegen) afkoppelen van de riolering.
Het betreft straten ter hoogte van:
- Greveling 137 (‘de Badde’) , Greveling 157 – 187 en Greveling 197 - 229
Het zijn geen ingrijpende werkzaamheden. Het gaat vooral om straatkolken, die van het
riool worden afgehaald en het leggen van buizen naar het kanaal. Het regenwater belast
daardoor het riool niet meer.
De exacte planning is nog niet bekend maar voorafgaand aan de uitvoering krijgen de
omwonenden bericht over de werkzaamheden. De overlast zal erg beperkt zijn. Voor
nadere informatie kunt u zich wenden tot René Mensen, Beleidsmedewerker water en
riolering, (0592) 267854 of rmensen@aaenhunze.nl
Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelangen
Op zondagmiddag 10 januari 2010 willen we voor de 5e keer een Nieuwjaarsreceptie
organiseren in MFC De Badde. Aanvang 16.00 tot ± 18.00 uur. Dorpsbelangen biedt u
een hapje en drankje aan en geeft u de gelegenheid tot kennismaken en gezellig
bijkletsen met uw mededorpsbewoners.
Van Turf- naar Toervaart
Vorig jaar in 2008 passeerden 813 bootjes ons dorp. Dit jaar, in 2009 dus, zijn er 1100
bootjes langs gevaren. De piek was in de maand juli met 329 doorvaarten. Ze kwamen uit
zes verschillende landen. Deze vaarroute blijkt dus zeer in trek te zijn.

Vereniging Dorpsbelangen
Geslaagde RUN Winschoten 10 x 10 estafette 2009 team
Annerveenschekanaal en Spijkerboor e.o.
Het zit er weer op: een mooie en heel gezellige rundag met
vertrouwde en ook weer nieuwe gezichten. ‘Volgend jaar ben ik
zeker weer van de partij’ en ‘volgend jaar wil ik tien minuten sneller
lopen’ en ‘begin ik eerder met de training” en ‘ik kan het alle dorpsgenoten
aanraden die interesse hebben in harder lopen dan wandelen’. Sommigen
realiseerden een wat langzamere tijd dan gepland en anderen waren juist
weer sneller: het is altijd weer de vorm van de dag. Ieder een eigen doel met
een gezamenlijk resultaat: het eerste team lopend voor sponsor Geert de
e
Jonge is 6 geworden in de categorie bedrijven. Het tweede team van sponsor
ZooEasy had enige tegenslag door een uitvaller maar eindigde toch nog op de
21e plaats van de bedrijven. Dit goede resultaat is uiteraard mede te danken
aan de mineralen uit het water van medesponsor WMD en de sportdrank en
krachtvoeding beschikbaar gesteld door Super de Boer uit Annen.
Vooral dankzij de massages van Luc en Charlotte waren de benen weer
soepel genoeg om ’s avonds na afloop deel te nemen aan het door de
hoofdsponsors aangeboden lopend buffet in MFC ‘de Badde’, uitstekend
verzorgd door Harry en Liesbeth.
Onze ‘mistery guest/runner’ had een wat mindere tijd dan waar we op hadden
gehoopt, maar toch nog alleszins acceptabel gelet op de matige voorbereiding
en het drukke ‘voorprogramma’ die dag (zie ook www.aaenhunze.nl > weblog
van burgemeester Eric van Oosterhout.
Iedereen bedankt, ook de vele aanwezige supporters en volgend jaar gaan we
er weer voor! Dank aan Willy en Janka voor de foto-impressie.
Djembé workshop in Annerveenschekanaal!
Het kleurrijke ritme uit Afrika
Een djembé is een prachtige trommel die in WestAfrika al eeuwen wordt gebruikt. De traditionele djembé
wordt met de hand gemaakt. Een boomstam wordt
uitgehold en bespannen met een geitenvel. Dit vel wordt
via een touwbespanning op de djembé bevestigd.
Na de zeer succesvolle workshop tijdens het KleurrijkKanaal kunst- en
cultuurfestival heeft Remy Mokoko zich bereid gevonden deze sessie een
vervolg te geven! Tijdens de workshop maak je gedurende 11 weken tijd
kennis met de achtergrond van dit instrument, leer je er slagvaardig op
spelen en maken we samen een indrukwekkend muziekstuk. Voor je het
weet is de hele groep veranderd in een swingende Afrikaanse
percussieband! Er is maar plaats voor 15 personen; geef je dus snel op!
- Aantal deelnemers: 7 - 15 personen. - Aantal lessen: 11. - Duur: 1 uur
- Kosten: € 18,50,- per les. - Locatie : MFC te Annerveenschekanaal
- Wanneer : maandagavond of donderdagavond (graag voorkeur opgeven).
Start (bij voldoende deelnemers) : januari 2010
De lessen worden op een hoog kwaliteitsniveau door Remy Mokoko gegeven.
Remy speelt al sinds zijn tiende jaar djembé. Hij heeft bekendheid gekregen
met de percussieband Fula uit Assen en is sinds 2004 actief als djembédocent. Je hebt geen ervaring met de djembé nodig om de djembélessen te
volgen. Je hoeft ook niet de vorige workshop te hebben gevolgd.
Heb je nog vragen, of wil je meer informatie?
Opgave/inlichtingen verkrijgbaar via Dina Korte: e-mail: kort019@hetnet.nl
tel 0598-491843. Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met Janka van
den Berg, tel. 0598 491095 of via e-mail: jm.vdberg@home.nl

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen wenst u fijne
feestdagen en een Voorspoedig en Gezond 2010
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is te
koop voor slechts € 3.60 bij Piet
Koopmans.
De dorpsvlag is te koop bij Piet,
Johnny en Ina en kost
slechts € 12,50.
v.v. Hermes Avk:
za. 19 dec. kaarten en sjoelen
zo. 3 jan. marathon kaarten
vr. 8 jan. kaarten en sjoelen
za. 16 jan. kaarten en sjoelen
op: www.hermesavk.nl .
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij .
Piet Koopmans, Eppinge 4.
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 apr./mei 2010 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 9 jan. 2010, 13.30 uur
Zaterdag 6 mrt. 2010, 13.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 59
moet vóór 5 jan. 2010 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

