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Nieuws van de Baddedravers:
In 2012 staat de gemeente Aa en Hunze in het teken van sport en bewegen en is
hiervoor komende jaar uitgeroepen tot Olympisch Aa en Hunze 2012.
Het is de bedoeling om tijdens dit jaar zoveel mogelijk inwoners van de gemeente
Aa en Hunze aan het bewegen te krijgen. Zaterdag 14 april a.s. zal in
Annerveenschekanaal voor de eerste keer de Semslinieloop georganiseerd worden
met start en finish bij MFC De Badde.
De Semslinieloop is een prestatieloop voor hardlopers over een afstand van 8,5 km.
door en rond Annerveenschekanaal. Ook wandelaars kunnen dezelfde route lopen op
een recreatieve manier.
De loop wordt voorafgegaan door de Semslinie Lutje Turfje Loop van 1,5 km voor
kinderen t/m 12 jaar. De kinderloop start om 13.30 uur. De hardlopers gaan om
14.00 uur van start gevolgd door de wandelaars zo rond 14.05 uur.
De Semslinieloop is een tocht met veel historie waarin 4 maal de Semslinie wordt
overgestoken.
Elke deelnemer krijgt na de finish een herinneringsmedaille en een consumptie.
Én onder zowel de hardlopers als de wandelaars die de loop/tocht volbrengen, worden
een aantal mooie prijzen verloot. Deelname voor kinderen is gratis.
Voorinschrijving lopers en wandelaars € 5,- en inschrijven op de dag zelf € 7,-.
Het zal een uniek en ludiek loopevenement worden dat je niet mag missen!
Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht op www.baddedravers.nl of u
kunt contact opnemen met Ina Oortwijn tel: 0598-492139
De voorinschrijving is tot en met 7 april 2012!!!
Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen.

Lid van Verdienste:
Lukas B. Boerma

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen is vastgesteld op donderdag
12 april 2012 in het MFC. Aanvang 20.00 uur. Na de pauze zal Laurens Boersma
inlichtingen verstrekken over het project Lambartushof, de nieuwe ontwikkelingen voor
het Grevelinkhuis.
Paasvuur
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen is er ook dit jaar niet in geslaagd een
nieuwe locatie te vinden voor het organiseren van een paasvuur. Hierdoor missen
we weer een flinke bron van inkomsten.

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Linda Zweep en
Gerrit Meijers.
Het redactieadres is
gevestigd bij Gerrit
Meijers, Greveling 2,
Annerv. kanaal,
tel. 491274

Hunzekoor uit Spijkerboor gaat ,,Dancing Through Life"
In het weekend van 2 en 3 juni a.s. geeft het Hunzekoor zijn jaarlijkse uitvoering in
MFC de Badde te Annerveenschekanaal.
Voor dit seizoen is gekozen om liederen ten gehore te gaan brengen uit tekenfilms zoals:
(de klokkenluider van de Notre Dame - Pocahontas - the Prince of Egypt) en musicals
(Wicked - Children of Eden - Pipin) van de componist Stephen Swartz.
Na de pauze zingt het koor liederen uit de musical Wicked. Momenteel speelt deze
musical in het Circus theater te Scheveningen. De hoofdrollen daarin worden gespeeld
door Willemijn Verkaik, Chantal Janzen en Jim Bakkum. De rol van de groene heks
Elphaba wordt gezongen door Willemijn Verkaik, de dochter van onze dirigent Wim
Verkaik. Met haar weergaloze stem weet zij het publiek volledig te ver(bet)overen.

Vereniging Dorpsbelangen
De Badde zal worden ingericht als een feestelijke concertzaal, waarin de
sfeer van het programma door de (aan)kleding en belichting tot zijn recht zal
komen.
Voor de muzikale begeleiding van het koor is speciaal een vleugel gehuurd
die zal worden bespeeld door de bekende pianist Jan de Roos.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar wat het koor de afgelopen jaren
heeft gedaan en wilt u nog meer informatie over de komende uitvoeringen
neemt u dan eens een kijkje op de vernieuwde website
www.hunzekoor.nl
HET BESTUUR STELT ZICH VOOR”
Met in deze aflevering het bestuur van Multifunctioneel Centrum de Badde
Het bestuur van het MFC bestaat uit 6 personen en wel de volgende:
Martina Kremer is voorzitter. Naast deze verantwoordelijke taak verzorgt zij
tevens de planning van de activiteiten en evenementen. Voor het bespreken
van een ruimte in het MFC kunt u contact opnemen met haar.
Secretaris is Ina Oortwijn. Verantwoordelijk voor de vergaderstukken,
archivering, correspondentie inkomende- en uitgaande post.
Het financiële gedeelte is in handen van zowel Piet Koopmans als Greetje
Muskee. Naast het financiële gedeelte neemt Greetje ook de administratie
voor haar rekening.
Onze manager algemene zaken is Gezienus Menninga. Samen met Piet
Koopmans vormt hij het technische duo binnen het MFC.
Horeca verantwoordelijke is Andrea Ramaker. Zij verzorgt de inkoop van de
versnaperingen en het natje en droogje.
Niet in het bestuur maar wel met een belangrijke functie: Onze activiteitencoördinator is Willy de Jonge en de “bartender” is Willem Joosten
Het Varkenshuis in Annerveenschekanaal
Varkenshuis zoekt Hulpboeren in Annerveenschekanaal:
De PeerGrouP is op zoek naar een groep mensen die de zorg voor 2 varkens
een jaar lang op zich willen nemen. We zoeken hulpboeren die:
• het leuk vinden om samen met anderen de zorg over de varkens te delen
• niet bang zijn hun handen vies te maken
• hun gft-afval verzamelen om aan de varkens te voeren
• die samen van het Varkenshuis een leuke, levendige en gastvrije plek
maken: voor elkaar, de varkens, de buurt en bezoekers
• ervaring is geen vereiste, enthousiasme wel
En:
• 2 mensen die de eindverantwoordelijkheid voor de varkens op zich willen
nemen (voerrooster maken en de dagelijkse controle van de varkens)
Het Varkenshuis is plek voor varkens en mensen. Een huis om samen te
komen, te eten en drinken en te discussiëren. Het Varkenshuis wordt
gebouwd door de lokale gemeenschap met lokale materialen. In het
Varkenshuis groeien een jaar lang twee varkens op. De varkens leven van de
voedselresten van de lokale gemeenschap. Na een jaar worden de varkens
geslacht om vervolgens bereid en gegeten te worden door diezelfde lokale
gemeenschap en haar omgeving.
De hulpboeren worden begeleid en ondersteund door Sjef Meijman & Elles
Kiers van PeerGrouP/ Varkenshuis.
Weet u een geschikte locatie, wilt u graag meebouwen en/of helpen met het
verzorgen van de varkens?
Neem dan contact op met Marieke Splinter (productie) marieke@peergroup.nl
Voor meer info: www.peergroup.nl en www.varkenshuis.nl
De PeerGrouP heeft in principe een hele mooie locatie op het oog, heeft
hierover al contact gehad met de gemeente en men wil op de jaarvergadering
van de Vereniging Dorpsbelangen op donderdag 12 april een en ander komen
toelichten.
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Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Patrick,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Vrijdag 6 apr., aanvang 20.00 u.
Zaterdag 21 apr., aanvang 20.00 u.
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij
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 voorjaar 2012 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 24 april 2012 18.30 uur
Dinsdag 5 juni 2012, 18.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 69
moet vóór 5 mei. 2012 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
MFC-bestuur
Martina Kremer, voorz. tel: 491694
Ina Oortwijn, secr. tel: 492139
De website
Ook uw vereniging kan zijn gezicht
laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
SNELHEID
Haast, druk, haast, druk, haast.
Matig uw snelheid tijdens het rijden
over het dorp.
Denk aan de 30 km zone.
Vertrek liever 5 à 10 minuten eerder.
Wees heer/dame in het verkeer.
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS
van de Gemeente:
0592-267733 [24 uur per dag]
Voor storing aan de openbare:
straatverlichting kunt u bellen met
Tel: 140592 of mailen naar:
gemeente@aaenhunze.nl
Bij storing aan het netwerk:
038-8516110
Milieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

