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Hemelvaartsdag 25 mei 2006
Bestuurssamenstelling:
Op Hemelvaartsdag hebben we een Dauwtrapwandeling georganiseerd. We zijn
’s morgens om zes uur met ± 25 personen van het mfc vertrokken richting
vacature [voorz]
Greveling 109. Vandaar zijn we richting Kieldiep gelopen. Via Kiel-Windeweer door
het populierenbos naar Oud-Annerveen. Nabij de gaslokatie hebben we een pitstop
gehouden. Hier kregen we een kop thee of koffie met koek aangeboden. Tevens
konden we genieten van de sympfoniën van de één of andere musicus. Van OudPiet Koopmans [penningm]
Annerveen naar de Broekdijk en de Veenweg naar Spijkerboor en vervolgens via
Eppinge 4
Nieuw-Annerveen langs de Annermond en het voetbalveld terug naar het mfc.
tel. 491446
Daar konden we om ± kwart voor negen genieten van een heerlijke kop
groentesoep en belegde broodjes. Dit hele gebeuren lijkt voor herhaling vatbaar.
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
Huisnummeractie:
tel. 491274
We zijn van plan om een huisnummeractie te houden voor de bevolking.
Er zijn veel huizen in ons dorp waarvan het huisnummer slecht tot zeer slecht zichtTrijnie Broekema [2e pen.m.] baar is. Vooral voor hulpdiensten kan dit een probleem opleveren. Dus zorg ervoor
Greveling 26
dat je goed zichtbaar bent vooral in het donker.
tel. 491907
We kunnen u een nummer aanbieden voor een aannemelijke prijs. Des te meer
mensen van deze actie gebruik willen maken des te scherper de prijs gaat worden.
Annemoon van Liebergen
De prijs voor één cijfer is maximaal € 6.-[lid]
ABS
Greveling 183
Solar
tel. 492018
7,5 x 15 x 4,5 cm
13 stickervellen voor alle mogelijke huisnummers
vacature [lid]
Witte LED lamp
Werkt op Ni-Cd oplaadbare batterij incl.
U kunt verdere informatie vinden op: www.kijkshop.nl
Een voorbeeld is te zien op de muur bij Greveling 2.
Hebbo Smit [lid]
Greveling 91a
tel. 323989

Zaterdag 15 juli 2006
Op zaterdag 15 juli kunt u meedoen aan een spellenmiddag en een Indianenfeest
met aansluitend een barbecue en live-muziek in ons dorp.
Het is de bedoeling om een spellenmiddag en een Indianenfeest te organiseren op
het voetbalveld. De prijsuitreiking, met aansluitend de barbecue en live-muziek zal
bij MFC De Badde worden gehouden. De kosten voor de barbecue zijn (€ 7,50 pp)
voor volwassenen en (€ 3,50 pp) voor kinderen t/m 12 jaar.
De kosten voor de barbecue dienen direct bij de opgave te worden voldaan.
De activiteiten worden georganiseerd door Jeugdwerk, Hermes Avk, IJsvereniging,
Biljartvereniging De Weeme en de beheerders MFC.

Inrichting bosgebied achter de kerk.
Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
het bestuur
Het redactieadres is gevestigd bij Gerrit Meijers,
Greveling 2, Annerv.kanaal,
tel. 491274

We zijn momenteel druk bezig om het trapveldje annex ijsbaan naar ons eigen idee
te kunnen inrichten. Er is overleg geweest met mensen van het Dienst Landelijk
Gebied, [DLG] de gemeente, de BOKD, [onze overkoepelende provinciale
organisatie] en dorpsbewoners die van invloed kunnen zijn voor de verwezenlijking
van onze plannen. We hebben i.s.m. vertegenwoordigers van jeugdwerk, de
ouderraad, de ijsvereniging en het oud hoofd der school een heel mooi plan
uitgewerkt. Helaas hebben we enkele belangrijke punten over het hoofd gezien.
Desondanks hebben we nu in overleg met DLG, de gemeente een alternatief plan
ontwikkeld. Zodra er meer bekend is zullen we u op de hoogte brengen.

Vereniging Dorpsbelangen
Tafeltennis in de sporthal
Oproep voor enthousiaste tafeltennissers. ‘s Maandagsavonds kan er
getafeltennist worden van 20.30 uur tot ca. 22.00 uur. Er zijn 3 tafels
beschikbaar (nog van de vorige tafeltennisvereniging/ jeugdwerk
overgebleven). Kosten: nog niet bepaald, wanneer er een min of meer
vaste club ontstaat kan dit resulteren in de contributie van S.V.A.
(Sportvereniging Annerveensche Kanaal). Een aantal mensen hebben
zich al aangemeld zowel mannen en vrouwen, alle spelnivo's zijn
welkom van beginners tot gevorderden. Bij vragen bel: Wim Bonder 0626452446 of Anton Jansen 491088.
OUD-IJZER actie:
De oud-ijzer actie was weer een succes. De gelden komen allemaal ten
goede voor het volgend feest welke in 2010 zal worden georganiseerd.
Een advies: blijf uw oud ijzer bewaren! De volgende actie staat voor
oktober gepland. Contactpersoon is Luc Tieben, tel. 491204

Fietstocht:
Zondag 17 september organiseert de Vereniging Dorpsbelangen een
fietstocht voor jong en oud van plm. 45 km. De tocht gaat grotendeels
door het Drentse Landschap. De start is om 11.00 uur bij het mfc.
Onderweg zal men zelf voor de inwendige mens moeten zorgen.
Gaarne opgave vóór 20 augustus bij het bestuur.
Deelname is op eigen risico.
Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen.
De opkomst viel tegen met zo’n plm. 25 personen. Er waren twee
vacatures voor het bestuur waarvan er één is opgevuld. Hebbo Smit is
aan het bestuur toegevoegd. We zijn nog op zoek naar een enthousiast
persoon die ons team wil completeren. Wie durft deze uitdaging aan?
N.B.: Bij het ter perse gaan van dit no. hebben we weer 2 vacatures.
Voor deze avond was de heer Volders van DLG [Dienst Landelijk Gebied]
uitgenodigd. De heer Volders kwam met de volgende mededelingen: Deze
zomer zal het plan nabij de Annerveensche Mond en fietspad Tussenveen
uitgevoerd worden. De mond wordt vanaf het Grevelingskanaal uitgegraven tot aan de Polderweg. Er komt een kanosteiger met een paar
parkeerplaatsjes en het fietspad zal aangelegd worden vanaf de Polderweg via het Roelf Roetert voet/fietsbruggetje naar de Greveling.
Het bosplan achter de kerk zal de komende herfst tot ontwikkeling worden
gebracht. Het plan bevat van achter de kerk tot het Kieldiep een trapveld
voor de jeugd etc. met wat aanplant en tussen het Kieldiep en de
Kielsterachterweg een ijsbaan met bosgebied. Het geheel omvat ca. 8 ha.
Verder heeft interim voorzitter Henk Strating van het MFC verslag gedaan
van de activiteiten van de afgelopen periode en plannen voor de komende
tijd.
Contributiemededelingen.
U kunt uw jaarlijkse bijdrage aan de vereniging Dorpsbelangen
overmaken op rekeningnummer 30 29 32 917 t.n.v. penningmeester
Dorpsbelangen. Graag met vermelding van uw naam en
huisnummer. De contributie bedraagt € 5,00 voor een gezin en een
invidueel lid betaalt € 2,50. Met betalen op deze wijze neemt u ons
veel werk uit handen.
Leesgroep.
In september starten we weer met onze leesgroep. Per leesseizoen lezen
we vier boeken. Dit doen we met begeleiding van literatuurclub Drenthe.
Na het lezen bespreken wij deze boeken met elkaar. Haal meer
uit een boek en lees met ons mee. Geef je op vóór 1 juli a.s.bij Trijnie
Broekema, Greveling 26, telefoon 491907. Of via de mail:
trijnie.broekema@hetnet.nl
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en
Piet Koopmans.
v.v. Hermes Avk:
15 juli Spellenmiddag
Boek:
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij .
Piet Koopmans, Eppinge 4 en
Gerrit Meijers, Greveling 2.
De prijs: slechts € 35,Feestcommissie FC 2000:
De Oud ijzer actie staat voor okt 2006
gepland. Contactpersoon Luc Tieben
tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”:
Dinsdag 4 juli 2006

Fietstocht 17 september 2006:
Start om 11.00 u bij het mfc.
Copy:
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 44 moet
vóór 28 juli 2006 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
De website:

Ook uw vereniging kan zijn gezicht
laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
Hondenpoep:

Laten we met elkaar ons dorp zoveel
mogelijk verschoond houden van…
jawel, ……….de hondenpoep.

Dus mensen met een hond(je) we
rekenen op u!
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
Millieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

