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16e jaargang
RUN VAN WINSCHOTEN 2012

juli 2012

Draven heeft een positief effect op stemming, het gevoel van welbevinden en de algehele
psychische en lichamelijke gezondheid.
Aan onze dravers,
Hierbij nodigen wij jullie, iets later vanwege de organisatie van de Semslinieloop, uit voor deelname aan de 10 keer 10 estafette van de RUN van Winschoten op zaterdag 8 september a.s..
Twee teams
Omdat het vorig jaar met onze 2 teams weer een zeer succesvolle dag was wat betreft
prestaties en vooral gezelligheid, zijn we er van overtuigd dat er ook dit jaar voldoende animo
zal zijn om twee teams te gaan formeren.
Sponsoring
Onze hoofdsponsor Bouwbedrijf Geert de Jonge wil ons weer financieel en materieel steunen.
Omdat één sponsor is gestopt zijn we nu bezig nog een andere sponsor of mede-sponsoren te
vinden om onze deelname met twee ploegen te ondersteunen.
Verzorging en RUNdiner
De masseurs Luc en Charlotte hebben ook weer aangeboden voor de verzorging van de beenspieren in te staan. Als organisatie zorgen we voor lopersvoer, hersteldrank en
versnaperingen. Ook voor deze editie heeft Willy de Jonge aangeboden ’s avonds het
afsluitende draversdiner in MFC de Badde in Annerveenschekanaal te zullen verzorgen.
Dat wil je niet missen! We kunnen ons dus weer verheugen op een mooie RUNdag.
Trainingsavond voor de voorbereiding
We hebben Dick Hensen bereid gevonden om op dinsdag 10 juli een looptraining te verzorgen
met vooraf een presentatie over looptechniek en de juiste schoenen. Dick is een zeer ervaren
loper en trainer en werkt als loopadviseur/verkoper bij Valkema Sport 2000 te Veendam.
Doe je mee  graag even doorgeven aan Ina of Waling.
Kennismaking-en opwarmrondje
Ons traditionele kennismaking- en opwarmloopje ‘rondje Annerveenschekanaal – Spijkerboor’
is op dinsdag 28 augustus. Aanvang 19.00 uur vanuit MFC de Badde. Een mooie gelegenheid
om vooruit te blikken op Winschoten en even te voelen hoe we er mentaal en qua conditie
voor staan. Voor nieuwe deelnemers is dit een mooie gelegenheid om met de RUNgenoten
kennis te maken. Een ervaren loper zal de warming-up leiden.
Eigen bijdrage en aanmelding!
Voor deelname aan de Run 10 x 10 estafette vragen we een eigen bijdrage van € 8,00.
 Aanmelden doe je door je naam te mailen naar één van onderstaande mailadressen én
meteen de € 8,00 eigen bijdrage over te maken op ING nr. 67.15.76 t.n.v. B.Oortwijn–de Jong
te Annerveenschekanaal. Doe dit direct, want: Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Je kunt je eventueel ook opgeven als reserve. Weet je nog andere enthousiaste lopers/sters in
je omgeving die ook graag mee willen doen of met de RUN en/of met de trainingsavond: Laat
het ons weten! Als je nu al zeker weet niet mee te kunnen doen wil je dit dan ook aan ons
doorgeven?
Dorpsgenoten en partners zijn ook de hele dag van harte welkom in de loperstent aan het
parcours om de atleten aan te moedigen.
Mailadressen: Ina > voetvak@wanadoo.nl en Waling > walingmeijer@freeler.nl
Met hartelijke groeten,
Ina Oortwijn tel.: 0598-492139
Waling Meijer tel.: 0598-492077
 Actuele informatie staat ook op onze website: www.baddedravers.nl

Varkenshuis ontwerp en informatie middag.
Wanneer: zaterdag 14 juli, 13:00 uur. Waar: Kop van Annerveenschekanaal aan de Eppinge.
Tijdens de ontwerp en informatie middag willen wij graag met alle geïnteresseerden samen een
Varkenshuis voor Annerveenschekanaal gaan ontwerpen. Kinderen en volwassenen, iedereen is
welkom. Tijdens deze middag vertellen wij ook meer over de inhoud en het verloop van het
Varkenshuis. Bekijk ook de folder van de PeerGrouP die onlangs huis aan huis is bezorgd.
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Automatische contributiebetaling.
De bestuursleden van Dorpsbelangen hebben tot dit jaar altijd de contributie aan de
deur opgehaald. Dit gebeurde meestal na de grote vakantie in september of oktober.
Een tijdrovende klus waarbij vaak meerdere malen op hetzelfde adres aangebeld
moet worden. Zeker nu vaak meerdere gezinsleden overdag werken. Ook wordt men
onder etenstijd lastiggevallen. Dit en het feit dat het storten van contant geld bij de
bank een prijzige aangelegenheid is, heeft het bestuur besloten om over te gaan tot
automatische inning van de contributie. De opzet is om begin juli een brief bij de
leden in de bus te doen met uitleg van onze bedoeling vergezeld van een
machtigingskaart. Indien men akkoord is met deze regeling, kunt u de ingevulde en
ondertekende machtiging opsturen of bij een van de bestuursleden in de bus doen.
Om het machtigen aantrekkelijk te maken is besloten de contributie bij ophalen aan
huis met € 0,50 te verhogen vanwege de stortingskosten bij de bank.
Van de mensen die de penningmeester gemachtigd hebben voor automatisch incasso
wordt dan in september de contributie voor 2012 eenmalig van uw rekening
afgeschreven. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt in het ’t Krinkie Spaien. De daarop
volgende jaren zal de inning plaatsvinden rond de jaarvergadering, ook dan is er een
publicatie vooraf in ’t Krinkie Spaien.

Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Patrick,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
In oktober worden deze avonden
weer hervat.
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

OBS De Badde
Dit is een oproep voor alle inwoners van Annerveenschekanaal.
De leerlingen van obs De Badde kunnen sparen voor speelgoed voor binnen en
buiten. Hierbij kunt u hen helpen om lege batterijen, defecte kleine huishoudelijke
apparaten etc. te sparen. Op de site van Wecycle.nl kunt u eventueel meer
informatie vinden. Men mag dit bij de school afgeven of u kunt doorgeven aan
kinderen bij u in de buurt. Zij nemen de spullen graag mee naar school.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0598-491591.

Bestuur Feestcommissie FC2000 stelt zich voor
In 1985 hebben we in Annerveenschekanaal het 200-jarig bestaan gevierd. Sindsdien
organiseren we om de vijf jaar een dorpsfeest waarbij het hele dorp, ingedeeld in zes
segmenten, wordt versierd. Op de zaterdag wordt er een soort zeskampspel
georganiseerd. In het verleden is er ook wel een optocht van versierde wagens
geweest maar sinds de laatste jaren niet meer. Maar zeg nooit, nooit!!
De mensen die dit organiseren zijn:
Voorzitter: Harry de Jonge, tel.: 0598-468210
Secretaris: Suzanna Schokker, tel.: 0598-491636
Penningmeester: Anton Jansen, tel.: 0598-491088
Ondersteunend lid: Otto Pauwels, tel.: 0598-491939
Coördinator oud ijzeractie: Luc Tieben, tel.: 0598-491204

eev’m bezig weez’n op’t Knoaltje
We kunnen weer terugzien op een geslaagde dorpsdag met veel deelname.
Ook het weer was ons gunstig gezind. Voor de spelen t.w. klootschieten en Jeu de
Boules bestond veel belangstelling. De kinderen vermaakten zich met het springkussen en een soft bungy jump. De BMX Flatland Rider Freestyle was prachtig om
te zien. De BBQ verliep ook in een zeer ontspannen sfeer. Tot slot werd vanaf
20.30 uur de avond met live muziek afgesloten door all round artiest Kris Jager.

Zin om te gymmen en/of te volleyballen?
Sportvereniging Spijkerboor heeft weer ruimte voor nieuwe leden! Op maandag is er
peuter/kleutergym van 15.30-16.30 uur. Kinderen vanaf groep 8 gymmen van 16.3017.30 uur. Kinderen van groep 3-7 gymmen van 17.30-18.30 uur.
Volleybal (vanaf 16 jaar) is op woensdag van 20.30-22.00 uur. Iedereen is welkom
om vrijblijvend een keer te kijken of mee te doen! Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Anna Rijnberg, telnr. 0598-491738.

Het breder inzetten van AED’s.
De voorlichtingsavond van 5 juli, die werd verzorgd door de Vereniging Hartveilig
Drenthe, heeft een positief resultaat opgeleverd. Er hebben zich 15 vrijwilligers
opgegeven. Binnenkort zal worden gestart met het volgen van cursussen. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

De volgende oud ijzer actie staat voor
najaar 2012 gepland. Contactpersoon
Luc Tieben, tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 17 juli 2012, 18.30 uur
Dinsdag 11 sept. 2012, 18.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 71 moet
vóór 4 aug. 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

