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Bestuurssamenstelling:
vacature [voorz]

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
Hebbo Smit [lid]
Greveling 91a
tel. 323989

Hemelvaartsdag 25 mei 2006
We gaan weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Start om 06.00 uur
’s morgens bij het MFC. Het zal een tocht worden van plm. tien km.
Onderweg wordt een tussenstop ingelast voor een kop koffie of thee en voor
de kinderen fris. Na afloop is er een brunch in het MFC.
We willen graag weten hoeveel mensen aan deze tocht willen deelnemen.
Daarom het dringend verzoek om zich op te geven bij één van de bestuursleden
van de Vereniging Dorpsbelangen vóór 12 mei a.s. De kosten bedragen € 5,-per persoon inclusief brunch. Graag bij opgave gelijk betalen.
Houdt deze datum dus vrij, het belooft een mooi tocht te gaan worden.
Zaterdag 15 juli 2006
Spellenmiddag voor jong en oud.
Op zaterdag 15 juli aanstaande 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 spellen zullen bestaan uit o.a. boerengolf, kegelen, darten, ringgooien en nog
vele andere leuke activiteiten voor jong (vanaf 6 jaar) en oud.
Voor de winnaars per leeftijdscategorie wordt een prijsje beschikbaar gesteld.
De deelname is geheel gratis.
Het jeugdwerk neemt de organisatie van het Indianenfeest voor haar rekening.
Het Indianenfeest wordt gehouden in en rond Wigwams waarbij o.a. schminken,
broodjes bakken, paardrijden, vissen en vele andere leuke activiteiten zullen
plaatsvinden. Verder zullen er lekkere hapjes en Indianendrankjes zijn.
Het Indianenfeest is niet alleen voor de allerkleinsten onder ons, maar ook voor de
ouderen die hierin geïnteresseerd zijn.
De prijsuitreiking, met aansluitend de barbecue en het live-muziek zal bij MFC De
Badde worden gehouden.
De barbecue zal worden verzorgd door Harrie en Elisabeth Meendering (Party
Catering De Vlieger).
De kosten (€ 7,50 pp) voor volwassenen en (€ 3,50 pp) voor kinderen t/m 12 jaar.
Het barbecuepakket voor volwassen bestaat uit 5 soorten vlees, 2 soorten salades,
stokbrood, kruidenboter en 4 soorten saus.
Het barbecuepakket voor kinderen t/m 12 jaar bestaat uit 3 soorten vlees, 2 soorten
salades, stokbrood, kruidenboter en 4 soorten saus.
De kosten voor de barbecue dienen direct bij de opgave te worden voldaan.
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Meer informatie over de spellenmiddag kunt u vinden op het affiche die, met dit
Krinkie Spaien, in uw postbus is bezorgd.
Ook kunt u informatie inwinnen bij het Multifunctioneel Centrum, tel: 491019.
De opgavestrook wordt bij u opgehaald in de week van 15 mei t/m 21 mei.
(U kunt de opgavestrook ook inleveren bij het Multifunctioneel Centrum of in de
voetbalkantine)
De activiteiten worden georganiseerd onder de paraplu van Fc 2000 i.s.m
Jeugdwerk, Hermes Avk, IJsvereniging, Vereniging Dorpsbelangen en de
beheerders MFC.

Vereniging Dorpsbelangen
Donderdag 16 maart:
Donderdag 16 maart heeft de officiële opening plaatsgevonden van de
Plattelands-werkplaats en de overhandiging van het officiële rapport DAIP.
T.z.t. zal er nog een avond worden georganiseerd waarbij het DOP- en
DAIP gebeuren aan de gemeente zal worden aangeboden. Dit zal
vermoedelijk via een Nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
We houden u op de hoogte.
PAASVUUR.
Ook in 2006 gaan we 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 vanaf 14.00
uur tot 17.00 uur met de bouw van de bult. Op zaterdag kan vanaf 10.00
uur tot 15.00 uur snoeihout aangeleverd worden.
Er worden geen dikke boomstammen en geverfd hout toegelaten.
Paasmaandag 17 april 2006 zal om ± 19.30 uur het vuur worden aangestoken door enkele schoolkinderen die door loting worden geselecteerd.
Voor jong en oud is er iets te drinken, voor kinderen is er een verrassing.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen.
De opkomst viel wat 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 kunnen we verwelkomen? Schroom niet en ga deze uitdaging aan.
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 de onderbaan van het fietspad zal aangelegd worden
vanaf de Polderweg tot aan het Roelf Roetert voet-fietsbruggetje.
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.
Brik & Brak in nood!
We hadden hele idealen met onze 2e hands winkel Brik&Brak. We zouden verhuizen naar
een grote loods, er zou een leestafel komen met allerlei interesante tijdschriften. Toeristen
en dorpsgenoten zouden er een kopje koffie of thee kunnen halen. Er zou toeristische
informatie komen en een pinautomaat waar ook dorpsgenoten geld op zouden kunnen
nemen. Maanden hebben we gewacht op een huurcontract en uiteindelijk bleek de
verhuurder en wij toch heel verschillende ideeën te hebben van ons doel met de loods. Als
wij geen andere ruimte in het dorp kunnen huren waar wij 'onze winkel' voort kunnen zetten
moeten wij elders zoeken. Naast een ruimte voor de winkel zoeken wij opslagruimten voor
inboedels. Kunt u ons helpen bel dan even op 0598-491578.
Tine Zeeman en Marie-Claire Neesen.

no 42, blad 2
KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en
Piet Koopmans.
Vrouwen van Nu:

24 apr. bijeenkomst
15 mei bijeenkomst met de
mannen
v.v. Hermes Avk:
zat. 22 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:
De Oud ijzer actie staat voor 20 mei 2006
gepland. Contactpersoon Luc Tieben
tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”:
Dinsdag 9 mei 2006
Dinsdag 4 juli 2006
Copy:
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 42 moet
vóór 20 mei 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
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

