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Een kleine impressie van de dorpsdag van 18 juni 2011.
Vanaf donderdag 16 juni waren we met zijn allen bezig om het verwachte weer een
duw in de goede richting te geven. Buienradar gaf dagen van te voren aan dat zaterdag
e
de 18 een zeer natte dag zou worden met een regenkans van 90%.
We hebben redelijk wat regen gehad maar over het algemeen mogen we niet
mopperen. Het programma begon om 13.15 uur met de opening van de Jeu de Boules
baan. Deze werd gedoopt (regen) en officieel in gebruik genomen door Piet
Koopmans en Gerrit Meijers. Piet en Gerrit waren de bedenkers om in Avk een
JdB-baan aan te leggen en mochten de eerste boules werpen.
Vanaf 14.00 uur kon er worden gestart met klootschieten. Maar liefst 8 teams kwamen
aan de start en maakten er een spannende competitie van. Het team van Gezienus
Mennega had het minst aantal worpen nodig (59). Het team had echter wel een bal in
het kanaal geplonsd en ondergetekende heeft deze er op maandag weer uit gevist.
Ook werd er door de kleintjes lekker liggend op een bank naar een spannende K3-film
gekeken. Je had er geen kind aan.
Tevens werd de JdB-baan geen moment met rust gelaten en werden er diverse
spelletjes gespeeld. Natuurlijk was de springkussen als vanouds weer een groot
succes. Vanaf 16.30 uur werd het buffet door de (hobby)koks naar, de gezellig
ingerichte sporthal, in gereedheid gebracht.
Om 17.10 uur werd de zaal geopend en kon men onder het genot van een drankje
genieten van al het lekkers wat er op de tafels stond te pronken.
Na tekst en uitleg van Willy en Inge werd het buffet geopend en kon Jan-Dirk beginnen
met het grillen van het vlees. De RUIM honderd aanwezigen deden allemaal keurig hun
ronde en begonnen vol trots aan hun lekkere maaltijd. Na zo’n twee uurtjes buffetten en
ijs eten gingen we met goed gevulde buikjes naar de V.I.O.S.voorstelling. Zij hebben
een theater met een klucht voor het voetlicht gebracht. Een daverend applaus was het
resultaat. (dank je V.I.O.S) Direct na het toneel werd er door de vele vrijwilligers
afgewassen en werd de gymzaal weer in originele staat gebracht.
Vanaf 21.00 u. stond iedereen te trappelen om op de klanken van de Htc drive-inshow
de dansvloer onveilig te maken en om 0.15 u. klonk het laatste rondje van Hazes.
Na al dat drinken (130 liter bier, 20 liter wijn en heel veel frisdrank en koffie) kregen
sommige mensen trek in een lekker broodje shoarma, maar helaas werd dit niet meer
bezorgd. Om 03.00 u. kwam er voor de laatste aanwezigen een einde aan deze
geweldige, lange en zeer geslaagde dag.
Namens de FC 2000 allemaal hartelijk dank voor het slagen van deze dag
Harry de Jonge

Waar ligt de grens?

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

Waar ligt de grens van het betamelijk protesteren? Op 19 oktober komend vanaf
Eexterveenschekanaal viel de aanvullende tekst op het bord “Welkom in het beschermd
Dorpsgezicht” mij op. Als men protesteren wil tegen de overheidsplannen om een
windturbinepark in ons gebied in te richten, wordt er door de protestgroep “Tegenwind
Hunzedal” voldoende gelegenheid geboden. In de vorm van plakkaten, spandoeken en
bijeenkomsten. Zo kan je je proteststem op een fatsoenlijke manier kenbaar maken.
Er hoeft geen vandalisme voor gepleegd te worden. Je moet met je handen van het
openbaar meubilair en andermans eigendom afblijven! We zitten per slot van rekening
niet in de Randstad. Bedenk wel dat het verwijderen van deze graffiti voor rekening komt
van de gemeente en dus ook van de gemeenschap via de gemeentelijke lasten.
Ik hoop dat de protestgroep “Tegenwind Hunzedal” zich duidelijk uitspreekt over dit soort
uitingen en kenbaar maakt dat deze vorm van protest hun doelstellingen alleen maar
schaadt. Dat de auteur van de aanvullende tekst de durf en de energie heeft om die te
verwijderen betwijfel ik.
Jan Karmelk, Secretaris Dorpsbelangen Annerveenschekanaal.

Vereniging Dorpsbelangen
Plannen Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal [VDA].
De vereniging is van plan om u als Lid een automatische betaling aan te
bieden voor het voldoen van de contributie met ingang van het jaar 2012.
Dit is een tijd- en kostenbesparende handeling voor het bestuur.
Voordelen automatische incasso
Automatische incasso is gemakkelijker voor VDA en voor u. Bovendien betaalt
u uw contributie altijd op tijd. [Afschrijving in juni 2012].
Het bespaart ons veel extra werk en kosten voor inning. Per incasso
wordt € 2.00 door de bank in rekening gebracht, Dat wil zeggen dat, als we de
contributie in 1 x innen, we in totaal € 2.00 aan kosten hebben. Dit is uiteraard
gunstig voor de vereniging. Verder hebt u geen geloop aan de deur onder
bijvoorbeeld etenstijd.
Terwijl het afstorten van contant geld bij de bank vele malen meer kost
namelijk € 4.50 per storting, € 0.30 per 100 munten en € 0.035 per biljet.
Wat moet u doen om gebruik te maken van automatische incasso?
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso? Wij, als
VDA, zullen t.z.t. bij u aan de deur komen met een machtigingskaart. Die kunt
invullen en bij de penningmeester inleveren. (Greveling 3, Annerveenschekanaal) Denkt u er daarbij ook aan dat de naam van de aanvrager van de
automatische incasso gelijk moet zijn aan de naam op het rekeningnummer
waarvan het bedrag moet worden afgeschreven?
Machtigen. U blijft de baas!
De naam zegt het al. Bij een automatische incasso wordt jaarlijks de
verschuldigde contributie automatisch overgeboekt. Maar u blijft altijd de baas
over uw geld. Dat wil zeggen: u kunt de automatische overboeking ongedaan
maken, door de penningmeester hierover te berichten. Bij opzegging van het
lidmaatschap vervalt automatisch de incasso.
Wij publiceren dit in het `t Krinkie om u er over na te laten denken of dit wat
voor u is.
Het is niet verplicht maar het maakt het voor ons allen een stuk makkelijker.
N.B.: Binnenkort komen we bij u langs om de contributie voor 2011 te innen.
Vriendelijke groet,
Marcel Hoenderken
Penningmeester VDA.
Van Turf- naar Toervaart.
De vaarverbinding vanaf Bareveld naar het Zuidlaardermeer v.v. heeft het
vierde seizoen achter de rug. Ondanks de slechte zomer zijn er afgelopen
vaarseizoen maar liefst 1042 plezierboten door het Grevelingskanaal gevaren.
Dit was een stijging ten opzichte van 2010 van ± 175 plezierboten.
In 2008 konden we 813 doorvaarten noteren, in 2009 1100 en in 2010 867.
De brugwachters hebben ook dit jaar weer zeer positieve reacties van de
bootjevaarders ontvangen. Men vindt dit een hele mooie route om te varen.
Door deze herstelde vaarverbinding is Annerveenschekanaal dus wel weer op
de kaart gezet. Het aantal overnachtingen aan de grote aanlegsteiger t.h.v.
Greveling 3 t/m 11 en het Grevelinkhuis bedroeg in 2008 41, in 2009 63, in
2010 44 en in 2011 50.
Toneelvereniging VIOS.
Beste inwoners,
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2012 organiseert toneelvereniging VIOS op zaterdag 19 november een banketstavenactie. Hiervoor
komen ze tussen 10.00 en 13.00 uur bij u aan de deur.
Mogen we op uw steun rekenen?
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Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Patrick,
Johnny en Brik en Brak en kost
slechts € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Zaterdag 19 nov., aanvang 20.00 uur
Vrijdag 2 dec., aanvang 20.00 uur,
deze avond ook de jaarvergadering
van IJsvereniging “Onder Ons”.
Zaterdag 17 dec., aanvang 20.00 uur
Vrijdag 6 jan. 2012 aanvang 19.00 u.
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 voorjaar 2012 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 19 nov. 2011, 13.30 uur
Zaterdag 14 jan. 2012, 13.30 uur
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 66
moet vóór 25 nov. 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
Haast, druk, haast, druk, haast.
Matig uw snelheid tijdens het rijden
over het dorp.
Denk aan de 30 km zone.
Vertrek liever 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

