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Kleurrijkkanaal

Bestuurssamenstelling:
Johnny Bos [voorz.]
Greveling 245
tel. 468474
Piet Koopmans [penningm]
Eppinge 4
tel. 491446
vacature [secr.]
tel.

vacature

Annemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018

Sander Muskee [lid]
Polderweg 44b
tel.
Jan Karmelk [lid]
Greveling 189
tel. 371316

Lid van Verdienste:
Lukas B. Boerma

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Janka van den Berg en
Gerrit Meijers.
Het redactieadres is
gevestigd bij Gerrit
Meijers, Greveling 2,
Annerv.kanaal,
tel. 491274

Dit jaar beleeft het kunst en cultuurfestival Kleurrijkkanaal haar 2e editie. Het festival wordt dit jaar
gehouden van zaterdag 14 augustus tot en met zondag 29 augustus. Behoudens de maandag en
dinsdag zijn er in deze periode iedere dag meerdere activiteiten vanaf 13:00 uur. De locatie is in en
rondom de Kerk in Annerveenschekanaal. Als nevenlocaties wordt het De Kiep in
Eexterveenschekanaal en een locatie in Kiel-Windeweer gebruikt.
Het centrale thema is dit jaar het 225-jarig bestaan van het Annerveenschekanaal. Bij
Kleurrijkkanaal ligt de nadruk op actieve deelname aan diverse kunstzinnige en culturele
activiteiten. Elke dag worden er meerdere verschillende activiteiten ingepland waarvoor bezoekers
zich kunnen aanmelden. De kern van het programma zijn de dagelijks te houden workshops.
Daarnaast zijn er wisselende theater-, toneel-, muziek- en poëzievoorstellingen en actieve tochten
door de omgeving zowel over land als over water. Er komt dit jaar een openlucht bioscoop en er is
een theaterspektakel in de maak die voor het Grevelinkhuis wordt opgevoerd. Ook voor de kinderen
wordt iets georganiseerd. In het kanaal liggen een paar oude turfschepen. Het meeste
archiefmateriaal van de geschiedenis van Annerveenschekanaal is in de afgelopen weken
gedigitaliseerd en is tijdens het festival op verschillende computers in de kerk te bekijken. Er is een
film in de maak over de geschiedenis met daarin verweven interviews van verschillende inwoners
van Annerveenschekanaal. Deze is te zien tijdens het festival.
Er zijn exposities van schilderijen, beelden, foto’ s en voorwerpen in de Kerk, De Kiep en langs het
kanaal. Verschillende ateliers worden opengesteld voor publiek. Voor de kerk wordt een café
gerealiseerd. Kleurrijkkanaal richt zich op passerende recreanten, toeristen en streekbevolking,
zowel jong als oud. Deelname is laagdrempelig. De doelstelling van Kleurrijkkanaal is nieuwe
vormen van bedrijvigheid te stimuleren in Annerveenschekanaal en haar directe omgeving.
Kleurrijkkanaal is een initiatief van en wordt geregisseerd door Laurens Boersma, beeldend
kunstenaar en inwoner van Annerveenschekanaal.
De organisatie is in handen van Stichting Atelier de Ruimte. Voor een groot deel draait het festival
op de inzet van vrijwilligers en is afhankelijk van subsidies.
Het programma is te vinden op www.kleurrijkkanaal.nl, de site wordt voortdurend geactualiseerd.
Met behulp van verschillende webcams is het festival live te volgen via internet.
Hierbij roep ik de bewoners op dit jaar na het dorpsfeest voor de 2e keer hun tuin en voorgevel op te
vrolijken zodat het kanaal er tijdens het festival kleurrijk bij ligt.
Contact: Laurens Boersma (boersmalaurens@gmail.com) Frits Meijering (f.c.meijering@gmail.com)
Gezocht deelnemers uit de creatieve industrie
Voor deelname aan de expositie is de organisatie op zoek naar beeldend kunstenaars die
gedurende het festival hun werk willen tonen.
Ook nodigt de organisatie dorpsbewoners uit werk en/of voorwerpen te tonen die te maken
hebben met de geschiedenis van het dorp. Ook is het mogelijk werkruimtes als open atelier aan
te melden of anderszins een bijdrage te leveren aan het festival.
Als voorwaarde wordt gesteld dat het werk verband heeft met het thema van Kleurrijkkanaal: 225
Jaar Annerveen. Hierbij kun je denken aan de ontwikkeling van de turfwinning, de bewoners
langs het kanaal door de jaren heen, de veencultuur, de bebouwing (architectuur),
vervoermiddelen, de transitie van het landschap, ideeën met betrekking tot de toekomst van de
dorpen, gaswinning, enz.
De organisatie zorgt voor promotie via flyers, posters, billboards, advertenties, persberichten,
vermelding op de site.
Informatie
Laurens Boersma, beeldend kunstenaar/organisator Kleurrijkkanaal. T 0651 513793
boersmalaurens@gmail.com
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Aanbrengen nieuwe vis/aanlegsteigers.

De oude vissteigers in het Grevelingskanaal worden vervangen. De steigers zijn niet
meer veilig. In 2009 zij er al een paar verwijderd. In overleg met Dorpsbelangen heeft
de gemeente Aa en Hunze toen besloten de nog redelijk betrouwbare steigers pas kort
voor de vervanging te verwijderen. In Annerveenschekanaal worden er drie nieuwe
steigers geplaatst. In Eexterveenschekanaal komen er twee.
De nieuwe steigers zijn geschikt voor vissers, ook met rolstoel, aanleggen en afmeren
van boten, alsmede als een kanosteiger. Voor dit laatste wordt een verlaagd deel
aangebracht zodat ook een kajakvaarder zonder moeite kan in- en uitstappen.
Tekeningen ter bezichtiging van de steigers hangen in de gemeenschapsruimte van
het MFC De Badde. Er komen steigers aan het begin, bij het MFC en OBS De Badde
en aan het einde van het dorp.
Vrijdag 18 juni zijn de werkzaamheden begonnen. De werkzaamheden worden vanaf
het water uitgevoerd. Voor passerende schepen/bootjes maakt men telkens ruimte.
De eerste steiger die wordt aangelegd is die bij de Brongersklabbe.
Tijdens de bouwvakvakantie, week 30 t/m 33, zal het werk stil liggen.
Reconstructie Koekkoekslaantje en Polderweg.

In opdracht van de projectontwikkelaar Jansma wordt het Koekkoekslaantje en een
gedeelte van de Polderweg aangepast en gerenoveerd. Het asfalt van het Koekkoekslaantje wordt vervangen door een klinkerbestrating. Het tracé wordt enigszins
aangepast, de scherpe knik voor de Windmuldersbadde zal verdwijnen. Er wordt
voorzien in een parkeergelegenheid en mogelijkheid om te keren. Ook zal er een
strookje groenvoorziening worden aangelegd ter hoogte van Greveling 12. Men is op
22 juni begonnen met de werkzaamheden en die moeten zijn afgerond omstreeks 27
juli. Ook wordt de toegangsweg naar Polderweg 27 en 29 in het nieuwbouwplan
hersteld. Na de bouwvakvakantie zullen tevens delen van de Polderweg worden
geasfalteerd.
Bron: gemeente Aa en Hunze/Dorpsbelangen Avk.
Loopclinic van Simon Vroemen op 3 juli 2010.

Beste lopers/sters,
Voor de voorbereiding op onze deelname aan de Run van Winschoten 2010 is het
gelukt om topatleet Simon Vroemen naar Annerveenschekanaal te krijgen voor een
professionele loopclinic. Simon Vroemen heeft diverse Nederlandse en Europese
records op zijn naam staan en is Europees Recordhouder op de 3000 m Steeple
Chase 2009! De clinic is op zaterdag 3 juli en begint om 9.30 uur en zal ongeveer 1,5
uur duren. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en even gezellig te kletsen
met elkaar. Plaats: Sportveld te Annerveenschekanaal aan de Polderweg nummer 2.
Kleed- en douchegelegenheid is aanwezig.
De bijdrage in de kosten van de clinic bedraagt € 10,- inclusief een kopje
koffie/versnapering. Dit is een unieke kans om looptips te krijgen van een topatleet:
AARZEL NIET,TREK DE STOUTE (LOOP)SCHOENEN AAN EN GEEF JE OP door
€ 10 over te maken op ING rek: 671576 tnv B.Oortwijn-de Jong o.v.v. je naam,
emailadres en telefoonnummer.
En ….. doe dit meteen, want het aantal deelnemers is begrensd: vol is vol!
Voor informatie kun je bellen met: Ina Oortwijn tel: 0598-492139 of Waling Meijer
tel: 0598-492077
Oproep van bestuur Vereniging Dorpsbelangen.
Zoals u in het colofon kunt lezen zijn er vacatures in het bestuur van Dorpsbelangen.
Hebt u nog een beetje tijd over, wilt u iets doen voor het dorp in het algemeen, kom
dan eens vrijblijvend langs op een vergadering en ervaar op deze manier waar het
bestuur van Dorpsbelangen zich zoal mee bezig houdt.
Vorige week is een delegatie van Dorpsbelangen, aangevuld met enkele leden van de
Ouderraad en FC2000 op bezoek geweest bij Woonborg in Vries. Woonborg wil graag
weten wat de bewoners van Annerveenschekanaal in de toekomst van Woonborg
verwachten en welke ideeën er leven voor het behoud en invulling van het
Grevelinkhuis. U behoort toch ook tot de inwoners van ons dorp? Kom en praat mee.
Afgelopen vrijdag is wethouder Jur Wiersum op kennismakingbezoek in
Annerveenschekanaal geweest. Ook hier was een voltallig bestuur op z’n plaats
geweest.

KNAPZAKROUTE:
De Knapzakroute is te koop voor
slechts € 3.60 bij Piet Koopmans.
De dorpsvlag is te koop bij Piet,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
v.v. Hermes Avk:
geen informatie ontvangen.
www.hermesavk.nl .
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij
Piet Koopmans, Eppinge 4.
Of bij Brik en Brak, Greveling 23.
De prijs: slechts € 35,Dorpsvlag: slechts € 12,50
Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat
voor okt. 2010 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 6 juli 2010, 18.30 uur
Dinsdag 24 aug. 2010, 18.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 61
moet vóór 15 aug. 2010 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
De website
Ook uw vereniging kan zijn
gezicht laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
SNELHEID
Matig uw snelheid tijdens het
rijden over het dorp.
Denk aan de 30 km zone.
Vertrek 5 à 10 minuten eerder.
Wees heer/dame in het verkeer.
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
Milieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

