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Nieuws van De Badde 
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. 

Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelangen 
 

Op zondagmiddag 9 januari 2011 willen we voor de 6
e
 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.  
Nieuwe inwoners zijn ook van harte welkom. 
 

Van Turf- naar Toervaart 
 
Vorig jaar in 2008 passeerden 813 bootjes ons dorp, in 2009 1100 en afgelopen seizoen 
zijn er 863 bootjes langs gevaren. De recessie heeft kennelijk ook gevolgen gehad voor  

de recreatievaart dit seizoen. Toch blijkt deze vaarroute nog wel in trek te zijn vanwege de vele  
positieve reacties van de diverse bootjesmensen. 
 

Dorpskerstboom 
 
Hij staat er al weer. Net als vorig jaar heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
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.  
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Jeu de Boulesbaan  
Onlangs hebben we van de KNHM een positief bericht ontvangen dat we met 
de aanleg van de Jeu de Boulesbaan een prijs hebben gewonnen. Deze prijs 
zal in het voorjaar van 2011 feestelijk worden uitgereikt in het Provinciehuis te 
Assen. Hiervoor wordt een ieder, die hieraan heeft meegewerkt, uitgenodigd 
om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. Dit zal plaatsvinden in maart 2011. 
 

Bladbakken 
Het is de bedoeling van de gemeente om de verantwoordelijkheid voor het  
plaatsen en weghalen van bladbakken in de toekomst over te dragen aan de 
organisaties dorpsbelangen. Die zijn daarover geïnformeerd. Als een  
organisatie dorpsbelangen deze taak op zich wil nemen dan worden de blad- 
bakken in het vervolg door de organisatie dorpsbelangen geplaatst en  
verwijderd. Indien een organisatie dorpsbelangen deze taak niet op zich wil  
nemen dan worden er in de betreffende kern geen bladbakken meer  
geplaatst. Op korte termijn zal hierover (verder) overleg worden gevoerd met  
de verschillende organisaties van dorpsbelangen in de gemeente. 
 

Vrijwilliger van de gemeente Aa en Hunze 
 

Op vrijdag 10 december 2010 vond in het gemeentehuis te Gieten de bekend- 
making plaats van de vrijwilliger van de gemeente Aa en Hunze voor het jaar 
2010. Uit ons dorp was de familie J. Koiter voorgedragen. De prijs, een  
beeldje én 500 euro werd hun vrijdag overhandigd door wethouder Harry 
Dijkstra. Zie ook: http://annerveenschekanaal.telebrink.info/  
 

JEUGDWERK AVK. 
 

Aan het eind van het jaar zal het jeugdwerk weer een oliebollenactie gaan  
organiseren. Binnenkort zullen de opgavenformulieren weer huis aan huis  
worden bezorgd. Ze zullen in de week van 13 t/m 17 december weer bij u  
opgehaald worden. Graag bij de bestelling ook direct afrekenen. 
Het Jeugdwerk wenst u fijne feestdagen. 
 

Nieuwsbrief jeugdwerk 
 

Vanaf november komt er één keer in de 2 maanden een nieuwsbrief uit. Wilt u  
de nieuwsbrief ook ontvangen, mail dan naar info@jeugdwerkavk.nl en blijf op 
de hoogte van alle activiteiten & nieuwtjes. 
 

Tienersoos. 
Vanaf november 2010 is de tienersoos op de 2

e
 vrijdagavond van de maand  

geopend. 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 

  
Brik en Brak 

De eigenaren van Brik en Brak zijn in onderhandeling met de gemeente om 
het clubgebouw van de voetbalclub te mogen gebruiken voor opslag. In de  
toekomst wil men hier ook kleine reparaties verrichten aan b.v. elektrische  
apparaten o.i.d.  

 

Sportvereniging SVA is opzoek naar nieuwe sportieve leden. 
 
Op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur is er badminton in het MFC. Kom eens  
kijken misschien is het iets voor jou. Ook de volleyballers kunnen wel wat 
versterking gebruiken, wij volleyballen op de woensdagavond van 20.00 tot 
21.30 uur. Kom eens kijken en doe mee. Voor informatie badminton Heleen 
de Jonge tel. 0598 468210 en volleybal Willy de Jonge tel. 0598 491807  
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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 18 december 20.00 uur 
vrijdag 7 januari 20.00 uur 
zaterdag 15 januari  20.00 uur 
vrijdag 4 februari 20.00 uur 
zaterdag 19 februari 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 april 2011 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Zaterdag 8 jan. 2011, 13.30 uur 
Zaterdag 5 mrt. 2011, 13.30 uur 
 

Kopij 
 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 63 
moet vóór 15 febr. 2011 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 
 


