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Bestuurssamenstelling:
Johnny Bos [voorz]
Greveling 245
tel. 468474
Piet Koopmans [penningm]
Eppinge 4
tel. 491446
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
tel. 491274
Janka van den Berg [2e pen]
Greveling 1
tel. 491095
Annemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018
Hebbo Smit [v.v.]
Greveling 91a
tel. 323989

Website Annerveenschekanaal.info
Onze site is vernieuwd! Helemaal klaar is het nog niet maar u kunt alvast een kijkje komen
nemen! www.annerveenschekanaal.info
Muziek aan het Grevelingskanaal
In het voormalige kerkje te Annerveenschekanaal vond zondag 14 oktober jl. het eerste
concert van een serie concerten plaats. De organisatie is in handen van De Werkplaats.
De Werkplaats is een initiatief van het lectoraat Regionale Transitie Hogeschool Van Hall
Larenstein- winnaar van de HBO-innovatieprijs 2006 + winnaar van de aanmoedigingsprijs
van de Grontmij.
Het dubbelconcert was een groot succes, de bezettingsgraad overtrof de verwachtingen.
Gitariste Naomi uit Tynaarlo en het a capella vocaal kwintet “Quintslag” mochten het spits
afbijten. De pers en RTV Drenthe heeft hier ruime aandacht aan besteed. In het MFCgebouw vindt u een A2 poster en folders met het uitgebreide programma 2007.
Onderstaand een beknopt overzicht van 2007/2008:
zondag 11 novenber 2007 14:30 uur: Sloboduschka –
Russische Volksliedjes en balalaikaspel
zaterdag 17 november 2007 13:00 – 17:00 uur
Expositie schilderijen studenten Laurens Boersma
zondag 18 november 2007 13:00 – 17:00 uur:
Expositie schilderijen studenten Laurens Boersma
zondag 9 december 2007 14:30 uur: Kathelijne Schelfhout - Harpiste (licht klassiek)
zondag 13 januari 2008 14:30 uur: Optie en in voorbereiding
(Nieuwjaarsconcert/receptie Avk)
zondag 10 februari 2008 14:30 uur: Optie en in voorbereiding
zondag 9 maart 2008 14:30 uur: Optie en in voorbereiding
Voor informatie en plaatsen reserveren:
+31 (0)598 491782 of
Info@dewerkplaats.eu en www.dewerkplaats.eu

Er is nog een vacature
Wie durft deze uitdaging
aan?

Beschermd Dorpsgezicht
Op woensdag 26 september is door de gemeenteraad goedkeuring gegeven
om Annerveenschekanaal en een gedeelte van Eexterveenschekanaal voor te dragen
voor beschermd dorpsgezicht. De gemeente gaat nu bezig tot het maken van een
voorontwerpbestemmingsplan waarin de aanwijzing voor beschermd dorpsgezicht wordt
verwerkt. Daarmee gaat men met een voorlichtingsavond naar de dorpen. Vanaf dat
moment zal er ook 6 weken lang ruimte zijn voor inspraak (normaal onderdeel van de
bestemmingsplanprocedure).
Op de website van de Rijksdienst voor Monumentenzorg vindt u meer informatie over
procedures en dergelijke. Zie www.racm.nl.
Waarschijnlijk zal eind van dit jaar meer bekend gaan worden.

Redactie:

Uitrukprocedure brandweer
Door de brandweerkorpsen van gemeente Aa en Hunze en Hoogezand-Sappemeer is een
uitrukprocedure afgesproken voor het verzorgingsgebied Kiel-Windeweer. De meldkamer
is hiervan op de hoogte.

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

Sint Maarten zaterdag 10 november 2007
Namens OBS de Badde laten we u weten dat 11 november dit schooljaar op een
zondag valt. In een aantal omliggende dorpen wordt daarom de zaterdag ervoor
Sint Maarten gelopen. Ook wij willen hierin meegaan.
U kunt de kinderen dus zaterdag 10 november bij uw deur verwachten met een
eigengemaakte lampion!

Vereniging Dorpsbelangen
Van Turfvaart naar Toervaart
De Vereniging Dorpsbelangen AVK is een aantal maanden geleden gevraagd
door het projectteam van Turf naar Toervaart om deel te nemen aan de
openingsceremonie van het nieuwe vaargebied. Ook de verenigingen van
Eexterveenschekanaal en Kiel-Windeweer zijn hiervoor gevraagd. Samen met
deze verenigingen is een feestcommissie in het leven geroepen die hier inhoud
aan gaan geven. Voor Avk hebben hierin zitting: Otto Pauwels, Harry de Jonge,
Hebbo Smit en Johnny Bos. De opening van Turfvaart naar Toervaart is op
2 mei 2008. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Het is de bedoeling om het geheel een feestelijk tintje te geven met diverse
activiteiten. Er wordt gestreefd om gezamenlijk één groot feest te organiseren in
een grote feesttent die voor iedereen toegankelijk zal zijn. In de volgende editie
van ’t Krinkie Spaien zal er meer informatie zijn.
Fietspad Tussenveen
Onlangs heeft de ANWB aan de Polderweg en ter hoogte van Greveling 109
een fietswegwijzer geplaatst. Dit is weer een behoorlijke verbetering voor de
recreatieve fietsers die gebruik van fietspad Tussenveen maken. Een wens van
de Vereniging Dorpsbelangen is nog om een fietspad door het bosgebied achter
de kerk via het nieuw te graven Westerdiepsterdalkanaal richting Langebosch te
verwezenlijken.

IJsbaan
Door de herinrichting van de grond tussen Annerveenschekanaal en de
Kielsterachterweg is een stuk grond vrij gekomen achter de kerk. Dit stuk grond,
welke eigendom is van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, is voor gebruik
aangeboden aan het dorp Annerveenschekanaal. We zijn als Vereniging
Dorpsbelangen benadert door de gemeenten om hier een zinvolle invulling aan
te geven. Vanuit deze functie hebben wij de ijsvereniging gevraagd te
onderzoeken of er een ijsbaan realiseerbaar zou zijn. Na een aantal gesprekken
en onderzocht te hebben of hier gelden beschikbaar voor zijn, hebben we
besloten een poging te wagen. In een volgende editie van ’t Krinkie Spaien
hopen we wat concreter te kunnen zijn.
OUD-IJZER actie
De oud-ijzer actie in april was wederom een groot succes. De financiën komen
allemaal ten goede voor het volgend feest welke in 2010 zal worden
georganiseerd. De volgende oud ijzer actie is op zaterdag 27 oktober 2007
om 13.00 uur. Contactpersoon is Luc Tieben, tel. 491204.
Een advies: blijf uw oud ijzer bewaren!
P.S: Zet uw oud ijzer niet te vroeg bij de weg i.v.m. ongewenste handelaren.
FC 2000
De FC2000 heeft sinds afgelopen zomer een nieuw bestuur. Het bestaat
uit de volgende personen: Harry de Jonge voorzitter, Anton Jansen
penningmeester, Suzanna Schokker secretaris en Otto Pauwels lid.
Regio- en/of H/S krant
Voor de inwoners die graag op de hoogte willen blijven wat er zoal op
gemeentelijk niveau aan de andere kant van de Semslinie gaande is, heeft het
bestuur van Vereniging Dorpsbelangen een brievenbus aan het
brugwachterhokje, ter hoogte van Greveling 1, bevestigd. ’s Woensdags is de
Regio- en H/S-krant na 19.00 uur af te halen. Mocht de brievenbus leeg zijn dan
graag even melden bij Piet Koopmans of Gerrit Meijers.
Vanaf 3 oktober zijn er nu voldoende Regiokranten beschikbaar.
Contributie
Evenals vorig jaar stellen wij u weer in de gelegenheid de contributie voor 2007
per bank of giro aan ons over te maken. De contributie bedraagt € 5,00 per
gezin en € 2,50 voor een alleenstaande. Graag overmaken op rekening
30.29.32.917 t.n.v. Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, met vermelding van
straat en huisnummer. Betaald u liever contant dan wacht u tot een van de
bestuursleden bij u langs komt.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 6 januari 2008 wil het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen
voor de 3e 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. Meer informatie in het volgend Krinkie Spaien.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is
verkrijgbaar voor slechts € 3.60 bij
Gerrit Meijers en Piet Koopmans.
v.v. Hermes Avk:
2 nov. klaverjassen en sjoelen
17 nov. klaverjassen en sjoelen
7 dec. klaverjassen en sjoelen
15 dec. klaverjassen en 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 27oktober
2007 gepland. Contactpersoon Luc
Tieben, tel. 491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 27 okt. 2007 13.30 uur.
Zaterdag 1 dec. 2007 13.30 uur.
Zaterdag 12 jan.. 2008 13.30 uur
Copy
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 49
moet vóór 1 december 2007 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.

Een vriendelijk verzoek: Laat uw hond
niet zijn behoefte doen op het voetpad.
Hierover bereiken ons de laatste tijd
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:
038-8516110
Millieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

