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Van Turfvaart naar Toervaart:
Bestuurssamenstelling:
Het aanbrengen van beschoeiingen langs het Grevelingskanaal met bijkomende
werkzaamheden is gegund aan de firma Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw
vacature [voorz]
uit Harlingen. Het bestek omvat in hoofdzaak: leveren en verwerken van 300 m3
grond, uitvlakken van 1600 m1 talud t.p.v. aan te brengen steenbestorting,
aanbrengen van 3100 m1 gebruikte azobé-damwand, aanbrengen van 1800 m1
paal-schot beschoeiing, leveren palen, schotten samenstellen van gebruikte
Piet Koopmans [penningm]
azobé damwandplanken, aanbrengen en leveren van 3100 m1 Enkamat A20,
Eppinge 4
aanbrengen en leveren van 1600 m1 steenbestorting.
tel. 491446
Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht: 09-11-2006 tot 01-08-2007.
Na 1 augustus 2007 zal met de baggerwerkzaamheden worden begonnen.
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
Huisnummeractie:
tel. 491274
We geven u nog één kans om zich aan te melden voor een verlicht
huisnummer. Hierna zullen we overgaan tot bestelling.
Trijnie Broekema [2e pen.m.] Steeds meer dorpsgenoten willen een verlicht huisnummer aanschaffen. Toch
Greveling 26
zijn er veel huizen in ons dorp waarvan het huisnummer slecht tot zeer slecht
tel. 491907
zichtbaar is. Vooral voor hulpdiensten kan dit een probleem opleveren. Dus zorg
ervoor dat uw woning goed zichtbaar is vooral in het donker.
Annemoon van Liebergen
Met deze aktie kunnen we u een nummer aanbieden voor een aannemelijke prijs.
[lid]
Des te meer mensen van deze actie gebruik willen maken des te scherper de prijs
Greveling 183
gaat worden.
tel. 492018
De prijs voor één cijfer is maximaal € 6.-ABS
vacature [lid]
Solar
7,5 x 15 x 4,5 cm
13 stickervellen voor alle mogelijke huisnummers
Witte LED lamp
Hebbo Smit [lid]
Werkt op Ni-Cd oplaadbare batterij incl.
Greveling 91a
U kunt verdere informatie vinden op: www.kijkshop.nl
tel. 323989
Voorbeelden zijn te zien op de gevels 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

Het bosgebied achter de kerk is de afgelopen tijd gereed gemaakt voor
bosaanplant. Er zijn in het gebied een aantal poelen, voor de diverse dieren,
gecreëerd. De uitvoering om het trapveldje annex ijsbaan naar ons eigen idee in
te kunnen richten zijn we momenteel aan het onderzoeken. Zoals het er nu naar
uitziet zal het bosgebied eerst beplant gaan worden. Daarna zullen wij proberen
onze plannen ten uitvoer te brengen. Zodra er meer bekend is zullen we u op de
hoogte brengen.

Foto-expositie, tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst, in het mfc.
Op zondag 14 januari 2007 wil het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen
voor de 2e keer een Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor alle inwoners van
Annerveenschekanaal in mfc “De Badde”. De instuif is gepland van 16.00 uur tot
18.00 uur. Tevens zal er dan een foto-expositie te bezichtigen zijn van foto’s van
ons dorp Annerveenschekanaal. Deze zijn gemaakt door leden van de GiAF. Dit
zijn leden van de Gieter Amateur Fotografen. Het ligt in de bedoeling dat deze
foto’s een week blijven hangen in het mfc. We hopen u op de 14e januari 2007 in
het mfc te kunnen begroeten.

Vereniging Dorpsbelangen
OUD-IJZER actie:
De oud-ijzer actie in oktober was weer een groot succes. De financiën
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
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. (herhaalde oproep.)
Hierbij doen we nogmaals een oproep aan alle 55-plussers om eens per
maand op een woensdagmiddag iets gezelligs te gaan doen in het mfc?
Onze gedachten gaan uit om te gaan klaverjassen, sjoelen, bingospelen,
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.
Dorpsommetjes:
Welke sportieve wandelaars willen meehelpen om een aantal
dorpsommetjes (wandelroutes) voor ons dorp op papier te zetten.
Serieuze liefhebbers kunnen zich opgeven bij het bestuur.
Fietspad Tussenveen.
We zijn bezig druk uit te oefenen bij de gemeente om de aardebaan van
het verlengde fietspad Tussenveen verhard te krijgen tot aan de
Greveling. En we willen nog een aantal zaken bij de gemeente indienen.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is
verkrijgbaar voor slechts € 3.60 bij
Gerrit Meijers en Piet Koopmans.
v.v. Hermes Avk:
5 jan. 2007 klaverjas/sjoelen
7 jan. 2007 klaverjasmarathon
20 jan. 2007 klaverjas/sjoelen
Rederijkerskamer Grevelink
Voorstellingen:
30 maart 2007 in mfc De Badde
31 maart 2007 in café ‘t Keerpunt
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 13 januari 2007 13.00 uur.
Zaterdag 17 februari 2007 13.00 uur.
Copy:
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 46
moet vóór 2 febr. 2007 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
De website:

Bijeenkomst alle verenigingen in Annerveenschekanaal.
Op dinsdag 16 januari 2007 wordt er een bijeenkomst gehouden in het
mfc voor een delegatie van alle verenigingen van Annerveenschekanaal.
Deze avond wordt georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen.
Onderwerp van deze avond zal zijn: Hoe groot is de behoefte aan een
activiteitencommissie en wie willen deze taak op zich nemen? Zoals
wellicht bekend is de huidige FC 2000 slapende. Niet alle verenigingen
hebben zich echter al aangemeld. Opgave is nog steeds mogelijk.

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.

Kerkklok luiden om twaalf uur ‘s middags:
Graag willen we weten of er behoefte in het dorp bestaat om een oude
traditie weer in ere te gaan herstellen.
Schroom niet en laat uw mening weten aan het bestuur!
Kerst en Nieuwjaarswens

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen wil een ieder
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2007 toewensen.

Een vriendelijk verzoek: Laat uw hond
niet zijn behoefte doen op het voetpad.
Hierover bereiken ons veel klachten.
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

