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oktober 2010

Nieuws van De Badde
Bestuurssamenstelling:
Johnny Bos [voorz.]
Greveling 245
tel. 468474
Piet Koopmans [penningm]
Eppinge 4
tel. 491446
vacature [secr.]
tel.

vacature

Annemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018

Sander Muskee [lid]
Polderweg 44b
tel.
Jan Karmelk [lid]
Greveling 189
tel. 371316

Lid van Verdienste:
Lukas B. Boerma

Nieuwe meester en nieuwe juf.
Dit schooljaar zijn we op De Badde gestart met een nieuwe meester en een nieuwe juf.
Meester Martin is 37 jaar, woont samen in Haren en wordt in februari vader. Hij heeft
lange tijd gewerkt op de Bonnerschool in Gieten en was toe aan een nieuwe uitdaging. Hij
geeft van maandag tot en met donderdag les aan de groepen 6, 7 en 8. Juf Hilde is 36
jaar en komt uit Gieten. Ze woont samen en heeft twee zoontjes en een dochtertje. Ze
heeft hiervoor een aantal jaren ingevallen in het onderwijs. Ze geeft op donderdag en
vrijdag les aan de groepen 1 en 2.
Kerstfeest in de kerk
**OPROEP koor**
We vieren dit schooljaar het kerstfeest in de kerk van Annerveenschekanaal. Donderdag
16 december is het weer zover. Het zal een sfeervolle avond zijn. Knus opeengepakt in
'ons' mooi versierde kerkje. We willen deze kerstviering opluisteren met een koor. Voor dit
koor zoeken we mensen uit het dorp. Reinder Huizing zal het koor begeleiden. Wilt u met
ons meezingen? Geef u dan op bij één van de leerkrachten of via de mail:
badde@picto.nl. De data voor het oefenen worden in overleg gepland.
Wilt u een keer komen voorlezen of knutselen met de leerlingen van De Badde?
Schroom niet en loop even binnen om te overleggen. Wij willen de dorpsbewoners graag
betrekken bij de school.

.

Toneelvereniging V.I.O.S sinds 1937
Ook dit jaar zal toneelvereniging V.I.O.S. weer een toneelstuk op de planken zetten. Dit
jaar zal het stuk “De Tuunkabolter” van Gudrun Ebner. Vertaalt en bewerkt door Ben
ten Velde worden opgevoerd. Het is een Blijspel in drie bedrijven en belooft een avond
te worden waar u hilarische momenten zult meemaken van een knorrige
buschauffeur…………
Vakantie, daar is buschauffeur Jans Bakker nou net aan toe! Hij is zat van het gereis op
de schoolbus. En wil in zijn eigen tuin die vol met tuinkabouters staat tot rust komen.
Zijn vrouw Corry wil zo graag eens een weekend weg, maar daar heeft Jans geen zin
aan. Nee het enigste wat zijn plezier kan bederven zijn de buren. Vooral de buurvrouw,
die zich in India heeft laten omdopen in de Ganges.
En dan die muziek die ze draait is al helemaal niet Jans zijn smaak, nee Jans hoort
liever een geheime zender. Kortom het is haat en nijd tussen Jans en zijn Buurvrouw.
Tot overmaat van ramp raakt zijn dochter ook nog in verwachting van de plaatselijke
belastinginspecteur. Hoe dit allemaal afloopt???
Kom op Vrijdag of zaterdag 11 en 12 februari naar Café ’t Keerpunt Spijkerboor.
Verdere info kunt u binnenkort ook op de website www.annerveenschekanaal.info
verwachten.

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

Cursus ‘Omgaan met de mobiele telefoon’
Stichting Welzijn Aa en Hunze organiseert in samenwerking met het Drenthe College
en de gemeente Aa en Hunze de cursus ‘omgaan met de mobiele telefoon’ voor 55 plussers. Heeft u een mobiele telefoon, maar gebruikt u hem eigenlijk bijna niet? Vindt
u het lastig alle mogelijkheden van uw mobiele telefoon te begrijpen?
Dan is de cursus mobiele telefonie iets voor u. Dankzij een subsidie van de gemeente
Aa en Hunze zijn er geen kosten aan deze training verbonden. Consumpties komen wel
voor eigen rekening. De cursus start op donderdagmiddag 4 november, in het MFC
gebouw in Annerveenschekanaal. Totaal zijn er 4 lessen. U kunt zich aanmelden voor
woensdag 6 oktober. Voor meer informatie of opgave kunt u bellen met Stichting
Welzijn Aa en Hunze tel 0592-245924 of kijken op www.welzijnaaenhunze.nl

Vereniging Dorpsbelangen
Aanbrengen nieuwe vis/aanlegsteigers.
De oude vissteigers in het Grevelingskanaal zijn vervangen. De nieuwe
steigers zijn geschikt voor vissers, ook met rolstoel, het aanleggen en afmeren
van boten, en kano’s. Voor dit laatste is een verlaagd deel aangebracht zodat
ook een kajakvaarder zonder moeite kan in- en uitstappen. Zoals het lijkt zijn
de steigers klaar voor gebruik.
Reconstructie Koekkoekslaantje en Polderweg.
Het Koekkoekslaantje en het nabij gelegen nieuwbouwplan heeft een
metamorfose ondergaan de afgelopen zomer. Ook een paar gedeelten van de
Polderweg zijn in deze reconstructie meegenomen. Het ziet er allemaal weer
keurig uit op een paar kleine stukjes berm na. Daar liet de afwerking wel wat
te wensen over.

Motortoertocht 19 september.
Op zondag 19 september trok een groep enthousiaste motorrijders- en
rijdsters uit Annerveenschekanaal er op uit. Na aanmelding en een kop koffie
in het MFC vertrok de groep richting Annen. Helaas bij het oprijden van de
Molenwijk was Bert nog bezig met het vizier van z’n helm en men weet twee
dingen tegelijk …Gelukkig viel de schade mee. Jammer, wel een rijder minder.
Na veel leuke kleine weggetjes in de kop van Drenthe arriveerde de groep
rond twaalf uur in Ossenzijl. Hier stonden Anke en Piet met camper en
partytent. Voor ieder was er koffie en broodjes. Vervolgens probeerde men via
veel leuke weggetjes weer bij het MFC in Annerveenschekanaal uit te komen,
want daar was nog een barbecue beloofd.
Terugkijkend kan men constateren dat het een geslaagde tocht en mooie dag
is geweest en de organisatie in goede handen was bij Andrea, Martina en
Sander. Een co-productie van Dorpsbelangen en MFC.

Aanleg Jeu de Boulesbaan voltooid.
Ja, u hebt het goed gezien er ligt een Jeu de Boulesbaan bij het MFC. Na
jaren praten, overleggen en potjes met geld vinden is het gelukt. Op twee
zaterdagen in september heeft een ploeg vrijwilligers het karwei geklaard met
behulp van Robert Bouwman en Marcel Hoenderken. Deze beide jonge
ondernemers hebben hun materieel en kennis geheel belangeloos
aangeboden.
De plannen voor de aanleg van een baan zijn in 2009 aangemeld bij “Kern
met Pit”. Deze melding resulteerde in een aanmoedigingsprijs van € 500. Het
realiseren van de geformuleerde doelstelling vóór 30 september levert een
nominatie op voor “Kern met Pit van Drenthe” en nogmaals € 500. We doen
nu dus mee voor de hoofdprijs, de verkiezing is volgend voorjaar.
Ook de gemeente levert een bijdrage uit het potje Kern- en Buurtgericht
werken.
De baan is voor iedereen, jong en oud van Annerveenschekanaal. Wilt u een
balletje gooien met familie, vrienden of buurtgenoten, alles mag, mits u de
baan en omgeving weer netjes achterlaat
Foto’s van de motortocht en aanleg Jeu de Boulesbaan staan op de website.
JEUGDWERK AVK.
Sinterklaas intocht
Sinterklaas en zijn pieten komen ook dit jaar weer aan in
Annerveenschekanaal. Zaterdag 20 november om 14.00uur zal die aankomen
bij het MFC gebouw. Wilt u met uw kind(eren) of kleinkinderen ook komen
naar het sinterklaasfeest?
Mail dan voor 12 november naar Sinterklaas@jeugdwerkavk.nl.
Nieuwsbrief jeugdwerk
Vanaf november komt er één keer in de 2 maanden een nieuwsbrief uit.
Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen in u mailbox. mail dan naar
info@jeugdwerkavk.nl en blijf op de hoogte van alle activiteiten & nieuwtjes.
Tienersoos.
Vanaf 5 november starten wij met een tienersoos op de vrijdagavond. De
jeugdsoos is open van 19.30 tot 21.00 uur voor de leeftijdgroep 10 tot 14 jaar.
KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE : WWW.JEUGDWERKAVK.NL
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Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Piet,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Organisatie ijsver. i.s.m. mfc en de
inleg bedraagt € 3,00 per persoon.
zaterdag 16 oktober 20.00 uur
vrijdag 5 november 20.00 uur
zaterdag 20 november 20.00 uur
vrijdag 3 december 20.00 uur
zaterdag 18 december 20.00 uur
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 okt. 2010 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 13 nov. 2010, 14.00 uur
Zaterdag 8 jan. 2011, 13.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 62
moet vóór 15 nov. 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

