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Bestuurssamenstelling:
Goof van Amelsvoort [voorz]
Greveling 13
tel. 492190
Piet Koopmans [penningm]
Eppinge 4
tel. 491446
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
tel. 491274
Trijnie Broekema [2e pen.m.]
Greveling 26
tel. 491907
Annemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018
Anne de Vries [lid]
Greveling 30
tel. 491399
vacature [lid]

Nieuwjaarsinstuif.
Op zondag 8 januari 2006 heeft het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen
een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor haar leden en alle inwoners van
Annerveenschekanaal in Multifunctioneel Centrum De Badde.
Voor de mensen die er geweest zijn was het een leuk gebeuren en we
zijn voornemens er een traditie van te maken.

Van Turfvaart naar Toervaart.
Maandagavond 23 januari is er door de belangenverenigingen van alle dorpen die
aan de vaarroute liggen voor de tweede maal te zamen vergaderd. Tevens waren
vertegenwoordigers van de gemeentes Aa en Hunze en Hoogezand-Sappemeer
aanwezig.
Belangrijkste items waren de onderwerpen aanleggen en afmeren.
Het uitgangspunt van de projectgroep en betrokken instanties in deze is: geen
aanlegplaatsen anders dan voor de vaarverbinding. Er is een ligplaatsen
verordening in de maak waarin geregeld wordt wat wel en wat niet mag.
Voor de eigen inwoners betekent het dat men in principe geen ligplaats voor een
eigen boot voor of nabij de eigen woning mag hebben. Het antwoord op een
verzoek voor een ligplaats zal luiden: nee, mits …..
Voor de passanten zullen een aantal “opstelplaatsen” worden gecreëerd, de
verzamelplaatsen waar men wacht op een konvooi om vervolgens in een begeleide
vaart door sluizen en bruggen te varen. Voor Annerveenschekanaal is dat bij
Bareveld en in de Molenwijk aan de Eppinge/Dorpsstraat.
Voorlopig zal de doorvaart gratis zijn.
Bij de sluizen komen in- en uitstapvoorzieningen voor kanovaarders.
Voor alle overige aktiviteiten wacht men op particuliere initiatieven. Op financiële
ondersteuning behoeft men niet te rekenen. Het budget van de projectgroep is
geheel gereserveerd voor het bevaarbaar maken van de kanalen en aanpassen
van de aanwezige kunstwerken.
Er is afgesproken dat wanneer het kanaal ’s winters is dichtgevroren en men kan
schaatsen, de loopbruggen op verzoek kunnen worden geopend.
Het verslag kunt u lezen op de website

Hemelvaartsdag 25 mei 2006

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

Het bestuur van Vereninging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal is voornemens
om op Hemelvaartsdag dauwtrappen te organiseren. Start om 06.00 uur
’s morgens bij het mfc. Na afloop lijkt het ons leuk om dit af te sluiten met een
brunch in het mfc. We komen hierop terug in het volgend ’t Krinkie Spaien.
Voor de liefhebbers: Houdt deze datum dus vrij, het belooft weer een mooi tocht te
gaan worden. Opgave is al mogelijk bij het bestuur.

Overtollig huisvuil.
Momenteel bereiken ons klachten van inwoners dat hun huisvuilcontainer wordt volgestort
met huisvuil van mensen elders van het dorp. Mocht men teveel afval hebben voor één
container, kan een tweede container bij de gemeente aangevraagd worden. Natuurlijk is
het beter overtollig huisvuil in een container te deponeren dan elders te dumpen.
Hierop staan fikse boetes. In overleg kan er veel geregeld worden i.p v. zo sneaky te doen.

Vereniging Dorpsbelangen
Donderdag 16 maart:
Opening werkplaats en officiële uitreiking van de publicatie “DAIP”
De bijgebouwen van de kerk in Annerveenschekanaal worden door de Hogeschool Van
Hall Larenstein al enige tijd gebruikt als “werkplaats”. Het project DAIP was een eerste
poging om het onderwijs op een goede manier in de praktijk te krijgen en dat was wel even
wennen. Uiteindelijk is iedereen erg enthousiast over het resultaat en is het besluit
genomen door te gaan. Het enthousiasme beperkt zich niet tot de deelnemers van en in de
Werkplaats, maar ook daarbuiten is de belangstelling groot. Daarom is het goed de
Werkplaats officieel te openen en het programma wat nu ontstaat is veelbelovend.
Inmiddels staat vast dat de openingshandeling wordt verricht door belangrijke
vertegenwoordigers van vijf overheden en instellingen die belangrijk zijn voor ons gebied:
de directeur-generaal van LNV komt uit Den Haag, de directeur van de Hogeschool komt
uit Velp, burgemeester Munniksma en burgemeester Meijerman zijn in de buurt en
gedeputeerde Edelenbosch komt graag naar Annerveenschekanaal.

Projectgroep Larenstein

De aankomende tien weken kan het voorkomen dat u een aantal studenten in het dorp of
de omgeving zult tegenkomen. Wij zijn studenten van de Hogeschool Larenstein uit Velp
en studeren Tuin- & Landschapsinrichting. Voor onze studie zullen wij werken aan twee
projecten in Drenthe. Maandag 30 januari zijn wij gestart met twee opdrachten in Gasteren
en Gasselternijveen.
In Gasselternijveen hebben een aantal studenten al vooronderzoek gedaan. Wij zullen dit
project voortzetten en bijdragen aan een herinrichtingsplan voor de dorpskern van
Gasselternijveen. Voor het dorp Gasteren zullen wij een veldnamenonderzoek verrichten.
Met dit onderzoek gaan we een methode ontwikkelen om oude veldnamen en historische
elementen terug te brengen in het landschap.
We hebben de mogelijkheid om vanuit de Werkplaats bij de kerk van Annerveenskanaal te
werken. Soms zullen we hier aan het werk zijn en overnachten.
Wij hopen dat wij met onze werkzaamheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
deze twee mooie dorpen. Het is voor ons een interessant studiegebied en we verwachten
er veel van te leren. We zijn dan ook heel enthousiast en trots dat wij aan deze prachtige
omgeving een steentje mogen bijdragen! Wie weet komt u ons de komende tijd tegen.
Schroom niet om ons aan te spreken. Wij vertellen graag over onze werkzaamheden en
projecten. Ook bent u van harte welkom in de Werkplaats of tijdens één van de
bewonersavonden die wij zullen organiseren. Deze data zullen binnenkort aan u bekend
gemaakt worden.
PAASVUUR.
Ook in 2006 gaan we weer een paasvuur organiseren. Pasen is op 16 en 17 april 2006. U
kunt uw snoeihout alvast gaan bewaren. Er mag alleen maar snoeihout gebracht worden.
Net als voorgaande jaren beginnen we op de vrijdagmiddag met de bouw van de bult.
Op onze jaarvergadering zullen de details nader bekend gemaakt gaan worden.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen

Dinsdag 28 maart houden we onze jaarvergadering in het mfc, Greveling 139.
Na de pauze willen we graag met u als dorpsbewoner en/of vereningslid praten over het
gebruik van, de mogelijkheden en omgang in en rond ons Multi Functioneel Centrum”
De agenda met uitnodiging zal in maart bij u in de bus vallen.

TONEEL

Ons dorp telt maar liefst 2 toneelverenigingen. Eén van die twee toneelverenigingen is
‘Rederijkerskamer Grevelink’. De leden van Grevelink komen uit ons eigen dorp, maar ook
uit omringende dorpen. Grevelink is opgericht in 1883. We bestaan dus al bijna 125 jaar en
we willen graag nog even door. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen:
- Door naar onze voorstellingen te komen kijken, entree € 5.
- Door donateur te worden: Voor € 5 per jaar krijgt u een toegangskaart voor 2 personen.
- Door lid te worden, u bent van harte welkom.
Contactpersonen: Johan Brouwer, Greveling 163, 0598 491262, of Margriet Eilander,
Greveling 43, 0598 492324. Onze jaarlijkse uitvoering is op vrijdag 10 maart 2006 in MFC
De Badde en zaterdag 11 maart 2006 in ’t Keerpunt in Spijkerboor, aanvang 20.00 uur.
Dit jaar wordt ‘Volpone’ van Ben Jonson gespeeld in de vertaling van Hans van Hechten.
Een komedie uit de tijd van Shakespeare, geplaatst in onze tijd.
Het stuk wordt beide avonden ondersteund met live muziek door ‘Ladouche’.
Op zaterdag speelt ‘Ladouche’ ook na de voorstelling.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en
Piet Koopmans.
Vrouwen van Nu:

27 mrt. bijeenkomst
24 apr. bijeenkomst
15 mei bijeenkomst

v.v. Hermes Avk:
vrijd. 3 maart. klaverjassen etc.
zat. 18 maart. klaverjassen etc.
vrijd. 7 apr. klaverjassen etc.
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:
Oud ijzer actie voorjaar 2006
Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 25 febr. 2006
Dinsdag 4 april, 9 mei, 4 juli 2006
Copy:
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 42 moet
vóór 2 april 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 1 [gratis]
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

