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Bestuurssamenstelling
Johnny Bos [voorz.]
Greveling 245
tel. 468474

Tijdens de jaarvergadering is de vraag naar voren gekomen wat de Vereniging
Dorpsbelangen Annerveenschekanaal (VDA) zoal doet en wat haar standpunt is
aangaande het “Windmolenpark”. Hierop het volgende:

Jan Karmelk [secr.]
Greveling 189
tel. 371316

VDA is het aanspreekpunt voor bewoners die vragen en/of opmerkingen hebben over.

Marcel Hoenderken
[penningm.]
Greveling 3
tel. 06-47894112
Linda Zweep [redactielid
’t Krinkie Spaien]
Polderweg 9
tel. 491119

Verkeersveiligheid
Wegen- en bermonderhoud
Onderhoud openbaar groen
Openbare verlichting e.d.
Dit geheel volgens artikel 3 van haar statuten.
“De vereniging stelt zich als doel de behartiging van de belangen van het dorp AVK en
haar inwoners”. Dit alles om ons dorp mooi, veilig en leefbaar te houden.
In het kader van het “Windmolenpark”.

Patrick Nieborg [lid]
Greveling 38
tel. 06-50517947

VDA net als haar zuster verenigingen Eexterveen / Nieuw-Annerveen, Oud-Annerveen en
Spijkerboor trachten de informatie stroom in zo goed mogelijke banen te leiden, om zo
haar leden op tijd te informeren aangaande bijeenkomsten e.d.

Grietje de Boer [lid]
Greveling 39
tel. 491603

Denk hierbij aan:

Sander Muskee [lid]
Greveling 44b
tel. 372362

Lid van Verdienste:
Lukas B. Boerma

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Linda Zweep en
Gerrit Meijers.
Het redactieadres is
gevestigd bij Gerrit
Meijers, Greveling 2,
Annerv.kanaal,
tel. 491274

• Marktplaatsen
• Informatieavonden van de gemeente Aa en Hunze
• Informatieavonden van zowel voor- als tegenstanders ( bv. “Tegenwind”.)
Naar aanleiding van bovengenoemde hebben we als VDA samen met onze
zusterverenigingen op 11 mei jl. een bijeenkomst gehad op het gemeentehuis. Met
wethouder J. Wiersum, wethouder B. Wassink, ambtenaar P. van der Veen en onze
contactambtenaar H.J. Vos.
Hierdoor is op aandringen van aanwezige verenigingen een openbare
informatiebijeenkomst belegd voor maandag 6 juni a.s. in café ‘t Keerpunt in
Spijkerboor, aanvang 20.00 uur. Hier zal een vertegenwoordiging van het college het
proces en de stand van zaken nog eens goed toelichten voor alle geïnteresseerde
bewoners. Ook zullen hier vragen beantwoord kunnen worden voor zover die er zijn.
In de toekomst zal VDA zich primair bezighouden met haar oorspronkelijke taken en
tevens een kritisch oog houden op de ontwikkelingen m.b.t. de windmolens en verder
onderling contact houden met de verschillende verenigingen en gemeente.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of suggesties hebben dan kunt
u contact opnemen met het bestuur.
Namens het bestuur VDA
Patrick Nieborg (06)50517947 - Sander Muskee (0598) 372362
LET OP!
De uitnodiging voor de infoavond in Spijkerboor stond in de Schakel van 25 mei
jl. Volgende marktplaats m.b.t. de windmolens zal worden gehouden 8 juni in
Gieten. Aanvang e.d. staat in de Schakel van 25 mei jl.

Vereniging Dorpsbelangen
Toneelvereniging V.I.O.S. , opgericht 1937
Zoals al eerder vermeld keert VIOS dit jaar terug in het dorp met een
eenakter. Na wat overleg met het MFC is de datum 18 juni naar voren
gekomen als uitvoeringsdatum. Al snel kwam dit ten gehore bij FC 2000
(feestcommissie), dit was immers een perfecte situatie om deze datum te
combineren met andere feestelijkheden. Een schrijven van het programma
van deze activiteiten is inmiddels al verspreid.
Wat gaat VIOS 18 juni ten tonele brengen. Een eenakter geschreven door
Bram Wiekens uit Ommelanderwijk en heet “Nog nait hailemaol in balans”
een stuk geschreven en gespeeld in het Gronings dialect.
Het gaat over Ketriene en Anjolt. Ketriene is aan het afvallen omdat zij vindt
dat er iets aan haar lijn moet veranderen. Ze heeft samen met haar vriendin
Geertje iets op televisie gezien waarvan men zegt dat dit uitermate geschikt
is voor hun plannen. Ketriene en Geertje noemen dit dan ook hun
“balansdag”. Anjolt ziet dit vanaf dag 1 al niet zitten en wat kost dit allemaal
wel niet! Anjolt, knorrig als hij is, accepteert uiteindelijk haar plannen zolang
hij maar niet wordt gestoord in zijn dagelijkse bezigheden. Borrelen met de
buurman en zo nodig een helpende hand uitsteken aan willekeurige
voorbijgangers. Dit laatste is natuurlijk niet altijd even handig volgens zijn
vrouw Ketriene. Hoe dit afloopt kunt u allen zien tijdens onze voorstelling op
18 juni rond de klok van 18.30 uur in het MFC.
De toegang is gratis voor zowel donateurs als niet donateurs.
MFC de Badde / Commissie dorpsbelangen
Op 3 juli 2011 wordt door het MFC bestuur in samenwerking met Commissie
Dorpsbelangen weer een motortoertocht georganiseerd. De tocht is voor
iedere motorrijder geschikt. We starten vanaf het MFC. Rond het middaguur
hebben we een stop bij een eetgelegenheid waar ieder voor eigen kosten iets
kan eten of drinken. Ter afsluiting van de dag is er bij terugkomst een BBQ
vanuit het MFC. De kosten voor de BBQ zijn € 11,00 per persoon. De drankjes
zijn tijdens de BBQ voor eigen rekening. Deelname is voor elke dorpsbewoner
en aanverwanten. Deelname is geheel op eigen risico. Onderweg zijn er
mogelijkheden om te tanken maar het is raadzaam om met een volle tank te
vertrekken.
Programma: 09.00 uur ontvangst met een kopje koffie./ 09.30 uur vertrek./
12.30 uur lunch. BBQ bij terugkomst.
Wij hopen op een leuke en gezellige dag met veel deelnemers. Je kunt je
opgeven bij Sander Muskee (sandermuskee@online.nl).
Opgeven kan tot en met dinsdag 28 juni 2011.
Met vriendelijke groet,
“De organisatie”.
Eev’n bezig weez’n op ’t Knoaltje.
Op zaterdag18 juni zal er een gezellige dag met een goed gevuld
programma voor alle inwoners worden georganiseerd. Wij haken hierbij in op
de plannen van VIOS en het MFC en we willen proberen hier een jaarlijks
evenement van te gaan maken! Wat hebben we zoal te bieden? Officiële
opening Jeu de Boules baan, we gaan klootschieten, voor de kinderen t/m
de basisschool is er een doorlopende filmvoorstelling en een springkussen.
Er wordt een diner met een Franse inslag bereid door een aantal inwoners
met een enorme passie voor kokkerellen, er wordt een toneelvoorstelling
uitgevoerd door toneelvereniging VIOS met muziek na in de vorm van een
D.J. Voor deelname aan het buffet zijn kosten verbonden, verder zijn de
activiteiten gratis en worden u aangeboden door: FC 2000 i.s.m. obs. de
Badde, stichting MFC., IJsver. “Onder Ons”, Sportvereniging SVA,
Jeugdwerk Avk, Vereniging Dorpsbelangen en toneelvereniging VIOS.
U kunt aan elke activiteit afzonderlijk deelnemen maar als toeschouwer bent
u ook van harte welkom. Het is de bedoeling dat u de dorpsvlag op deze dag
flink laat wapperen. (te verkrijgen bij de bekende adressen) Eén dezer
dagen valt bij u een flyer in de brievenbus. De opgavenstrook kunt u
inleveren bij de aangegeven adressen.
“De organisatie”.
Kerk en gebouwen (SIEKA)
Het bestuur van Kerk en Gebouwen in Annerveenschekanaal wil graag
iedereen bedanken die de DOE-dag op 14 mei tot een groot succes hebben
gemaakt. Op de dag zelf, maar ook nog later, is een groot aantal doelen
geheel belangeloos door de in totaal 24 vrijwilligers bereikt. Hierdoor zijn er
meer mogelijkheden voor de kerk gerealiseerd. Nogmaals onze dank.
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Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Sander,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Organisatie ijsver. i.s.m. mfc en de
inleg bedraagt € 3,00 per persoon.
De avonden beginnen weer in
oktober.
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij
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. 2011 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Dinsdag 31 mei 2011, 18.30 uur
Dinsdag 5 juli 2011, 18.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 65
moet vóór 15 juni 2011 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
Jeu de Boulesbaan
Hij ligt er en kan gebruikt worden!
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

