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Van Turfvaart naar Toervaart:
Bestuurssamenstelling:
Op donderdag 28 september hebben de drie Verenigingen van Dorpsbelangen
vacature [voorz]
van Avk, Evk en Bareveld een gesprek gehad met de groep die de “ligplaatsenverordening” voor het Grevelinkkanaal opstelt.
Veel nieuws kunnen wij daar niet over melden. De uitgangspunten zijn nog
steeds “Aanleggen verboden tenzij….. “, Wel houdt men nu rekening met een
Piet Koopmans [penningm]
aantal uitgangspunten zoals in “Plan Daip” zijn verwoord. Zoals :- behoud
Eppinge 4
cultuurhistorisch aanzicht, - privacy bewoners, - flora en fauna.
tel. 491446
Waarschijnlijk zal het worden toegestaan om kleine roeibootjes en kano’s voor
de eigen woning af te meren. Voor de overige boten wordt gezocht naar
Gerrit Meijers [secr.]
passende plaatsen. Niet uit te sluiten valt dat dit in nog te realiseren jachthavens
Greveling 2
moet. De verenigingen hebben er op aangedrongen dat de gemeente hiervoor
tel. 491274
dan een aantal plaatsen voor de inwoners van de dorpen moet reserveren. Bij
voorkeur gratis maar dat zal wel een utopie blijven.
Trijnie Broekema [2e pen.m.] Op zondagen is er geen bediening van bruggen en sluizen. Een dagje varen is
Greveling 26
er dan niet bij. Alle Verenigingen van Dorpsbelangen langs het gehele traject
tel. 491907
vanaf Bareveld tot aan het Zuidlaardermeer blijven vragen om een bediening
van 7 dagen per week. We houden u op de hoogte.
Annemoon van Liebergen
[lid]
Huisnummeractie:
Greveling 183
We zijn van plan om een huisnummeractie te houden voor de bevolking.
tel. 492018
Er zijn veel huizen in ons dorp waarvan het huisnummer slecht tot zeer slecht
zichtbaar is. Vooral voor hulpdiensten kan dit een probleem opleveren. Dus zorg
vacature [lid]
ervoor dat uw woning goed zichtbaar is vooral in het donker.
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.
Hebbo Smit [lid]
De prijs voor één cijfer is maximaal € 6.-Greveling 91a
ABS
tel. 323989
Solar
7,5 x 15 x 4,5 cm
13 stickervellen voor alle mogelijke huisnummers
Witte LED lamp
Werkt op Ni-Cd oplaadbare batterij incl.
U kunt verdere informatie vinden op: www.kijkshop.nl
Voorbeelden zijn te zien op de muren van Greveling 2 en 4.

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. We moeten nu eerst in overleg met Waterschap Hunze
en Aa om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Zodra er meer bekend is zullen
we u op de hoogte brengen.

Vereniging Dorpsbelangen
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
april/mei 2007 gepland. Contactpersoon is Luc Tieben, tel. 491204

Vrijwilligerswerk.
Sinds eind 2004 is in de gemeente Aa en Hunze het Steunpunt
Vrijwilligerswerk actief. Het doel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk,
onderdeel van Stichting Welzijn Aa en Hunze is, om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en te versterken. Voor vrijwilligers in de gemeente
Aa en Hunze worden, dankzij subsidie van de gemeente, gratis
cursussen aangeboden. Deze worden gegeven door medewerkers van
het Steunpunt Vrijwilligerswerk en/of het Drenthe College. Aanmelden
voor een cursus? U kunt zich aanmelden voor een cursus via telefoonnr.
0592-245917 of via de website:
www.vrijwilliggerswerkdrenthe.nl/aaenhunze
Stimuleringsprijs Aa en Hunze.
In 2005 heeft de Gemeenteraad besloten een vrijwilligersprijs uit te willen
reiken. Helaas is het niet mogelijk om alle vrijwilligers in onze gemeente
een prijs te overhandigen.Er kan wel een vrijwilliger, vrijwilligersgroep/organisatie of project worden voorgedragen. Kijk voor meer informatie
op de gemeentepagina van de Schakel(vanaf week 40), of
www.aaenhunze.nl of www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl/aaenhunze
Contributiemededelingen.
Binnenkort komen we bij u langs om de contributie te innen. Ook
kunt u 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.
55+ soos.
Welke 55-plussers hebben belangstelling om eens per maand op een
middag iets gezelligs te gaan doen in het mfc?
We denken dan aan klaverjassen, sjoelen, bingo, biljarten, koersbal,
klootschieten, jeu de boules, darten, iets creatiefs etc. etc. We staan ook
open voor andere suggesties.
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelangen.
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Op zondag 14 januari 2007 wil het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelangen weer een Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor alle
inwoners van Annerveenschekanaal in mfc “De Badde”. De instuif is
gepland van 16.00 uur tot 18.00 uur. Nadere mededelingen verschijnen
in het volgend Krinkie.
Fietspad Tussenveen.
Zoals de meesten onder u wellicht al hebben gezien neemt het fietspad
steeds concretere vormen aan. De onderbaan is al gereed. Het is nu
wachten op de verharding. De Annermond is weer opengegraven tot de
Polderweg. Er is een kano-aanlegsteiger geplaatst en een klein
parkeerplaatsje aangelegd. Men kan nu per kano weer gemakkelijker de
Annermond bereiken.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is
verkrijgbaar voor slechts € 3.60 bij
Gerrit Meijers en Piet Koopmans.
v.v. Hermes Avk:
3 nov. 2006 klaverjas/sjoelen
18 nov. 2006 klaverjas/sjoelen
1 dec. 2006 klaverjas/sjoelen
16 dec. 2006 klaverjas/sjoelen
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 april/mei.
2007 gepland. Contactpersoon Luc
Tieben, tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 18 november 2006 13.00 uur
Zaterdag 13 januari 2007 13.00 uur
Copy:
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 45
moet vóór 28 nov. 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: 0388516110
Millieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

