Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 72

16e jaargang

december 2012

Bestuur
Patrick Nieborg
[voorz.]
Greveling 38
tel. 06-50517947
Sander Muskee
[secr.]
Greveling 44b
tel. 372362
Marcel Hoenderken
[penningm.]
Greveling 3
tel. 06-47894112
Linda Zweep [lid]
Polderweg 9
tel. 491119
Grietje de Boer [lid]
Greveling 39
tel. 491603
vacature [lid]
vacature [lid]

Lid van Verdienste:
Lukas B. Boerma

Bestuur VDA
Veranderingen. Enige tijd geleden hebben onze voorzitter en secretaris te kennen gegeven om per
direct het bestuur van dorpsbelangen Annerveenschekanaal te verlaten. Zij konden zich niet verenigen
met verschillende standpunten en zijn daarom tot dit besluit gekomen. Echter kijken zij wel terug op
een mooie periode binnen dorpsbelangen en hebben zij daarom alle lopende zaken waarmee zij waren
betrokken op een nette en correcte wijze overgedragen. Het huidige bestuur dankt daarom ook beide
mannen voor hun inzet en de samenwerking die wij met elkaar gehad hebben. Nadat dit bericht bij het
huidige bestuur was binnen gekomen is er een spoedvergadering gehouden waarin een nieuwe
bestuurssamenstelling is aangenomen (volgens de statuten is het bestuur daarvoor bevoegd). De
huidige bestuurssamenstelling is dan ook hiernaast te lezen. Zoals u kunt zien zijn wij nu dan ook op
zoek naar 2 nieuwe bestuursleden! Mocht u interesse hebben, en zou u ook iets voor het dorp willen
betekenen, neem dan contact op met Patrick of Sander. Of reageer via onze website
www.annerveenschekanaal.info, meer zaken over het bestuur op onze informatieavond.

Informatieavond VDA / Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar met de contributieronde kreeg het bestuur wederom regelmatig de vraag wat de
vereniging van dorpsbelangen Annerveenschekanaal nu eigenlijk doet. Daarom heeft het bestuur
besloten een informatieavond te houden waar we uiteen gaan zetten wat VDA is en doet.
Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a. Dorpsschouw/AED/Voortbestaan Krinkie/ Website
e.d. Deze avond is bedoeld voor leden en NIET-leden. Dit laatste met als doel om ook van de inwoners
van Annerveenschekanaal te vernemen waar evt. een taak voor VDA ligt. De informatieavond /
Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op donderdag 10 januari in het MFC aanvang 19:30 uur.

Website Dorpsbelangen.
Sinds 26 oktober is de vernieuwde website (www.annerveenschekanaal.info) van de vereniging
dorpsbelangen Annerveenschekanaal online gegaan. Op de website vind u het laatste nieuws en kunt u
via de activiteitenkalender op de hoogte gehouden worden van wat er zoal in het dorp gebeurt.
We hebben volop ideeën om de site uit te breiden met o.a. social media (facebook / twitter) en de
mogelijkheid om te reageren op berichten zijn enkele onderwerpen waar we in de toekomst gebruik
van kunnen maken. Heeft u wat georganiseerd en wilt u dit bekend maken in het dorp, laat het ons
weten via redactie@annerveenschekanaal.info De berichten die u leest in het Krinkie zijn uiteraard ook
allemaal terug te vinden op de site. Meer zaken over de website op onze informatieavond.
Dorpsschouw Annerveenschekanaal

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Bestuur VDA en
Gerrit Meijers.
redactie@annerveen
schekanaal.info
Het redactieadres is
gevestigd bij Gerrit
Meijers, Greveling 2,
Annerv. kanaal,
tel. 491274

Op 16 maart jl. heeft het bestuur van VDA een dorpsschouw gehouden samen met een afvaardiging van
de Gemeente. De dorpsschouw is vastgelegd in een rapport en aangeboden aan Wethouder J.B.
Wassink. (ligt ook ter inzage in het MFC) 27 oktober jl. is er een herschouw gehouden. Zaken die nog
niet waren verbeterd of juist opgelost, zijn in dit laatste rapport opgenomen. Inmiddels is er het een en
ander gebeurd, want op verschillende plekken zijn de straatputjes omhoog gebracht. Meer hierover op
onze eerst volgende informatieavond.

OPROEP AAN DE BEWONERS VAN ANNERVEENSCHEKANAAL
Tijdens de dorpsschouw hebben wij de gemeente gewezen op zaken die volgens ons bij de gemeente
liggen. Echter heeft de gemeente ook een klacht aan ons gericht. Het waterschap heeft namelijk
geklaagd bij de gemeente over de kano’s en bootjes die nog half in of langs het kanaal in de berm
liggen. Onze vraag aan u is dan ook: BERG UW KANO’S EN BOOTJES NIET LANGER OP LANGS OF IN HET
KANAAL. Graag uw begrip hiervoor en alvast bedankt voor uw medewerking, hierdoor blijven we als
dorp netjes en betrouwbaar overkomen naar onze gemeente.
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Stand van zaken van de AED-hulpkring
De afgelopen periode zijn er verschillende mensen bezig geweest met de cursus AEDHulpverlener. En met trots kunnen wij u mededelen dat al de kandidaten zijn geslaagd.
Hiermee is fase 1 afgerond in het AED-hulpkring project. Het bestuur van VDA heeft namelijk
dit project opgedeeld in 4 fases. Te weten; fase 1 opleiding AED-hulpverleners, fase 2 het
realiseren/aanmelden van de hulpkring bij de meldkamer. Fase 3 de beschikbare AED in
samenwerking met het MFC-bestuur dag en nacht beschikbaar krijgen. Fase 4 een extra AED
in Annerveenschekanaal krijgen. Om alle fases te realiseren is er natuurlijk geld nodig. De
opleiding hebben we kunnen betalen van een donatie van de NAM, daarnaast heeft het
coöperatiefonds van de Rabobank een bedrag toegekend die, zoals het nu lijkt, toereikend is
voor een extra AED. Het bestuur zal nu dan ook kijken hoe de kosten van het onderhoud en
de herscholing in de toekomst gewaarborgd kan worden. Kortom allemaal goede berichten
inzake het AED verhaal. Meer hierover op onze eerst volgende informatieavond.

Een winterfair op 15 en 16 december rond de kerk
In navolging op de geslaagde zomerfair van vorig jaar hebben we nu het plan opgevat om
een WINTERFAIR te gaan organiseren en wel op 15 en 16 december in en rond het kerkje in
Annerveenschekanaal. In Kielwindeweer wordt in hetzelfde weekend een Kerstroute
georganiseerd, dit jaar vieren ze zelfs hun 10 jarig jubileum! We willen de activiteiten met
hen gaan coördineren, zodat de bezoekers van het ene naar het andere dorp kunnen. We
zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met de organisatie van de Winterfair. Wil je
helpen met bijvoorbeeld taarten bakken of met het brandend houden van de vuurkorven?
Ook zouden we graag, met enige versiering van bijvoorbeeld lampjes, de dorpen
Annerveenschekanaal en Kielwindeweer met elkaar verbinden. Heb je ideeën, laat het ons
weten! Alle hulp is welkom! Voor informatie en opgave kunt je contact opnemen met de
dames van de faircommissie: t.w.: Hillie Vrieling  850864, Marijke de Bruijn
 06 31599885, Diewerke Wierts  492101 enTrijnie Broekema  491907. Het kan ook
per email: trijnie.broekema@hetnet.nl . Zet 15 en 16 december alvast in uw agenda, we
proberen er weer een leuke fair van te maken met voor een ieder wat wils! We zien u graag.

Eindejaarsfeest
Ter afsluiting van het jaar 2012 wordt ook voor dit jaar een eindejaarsfeest georganiseerd.
Hierbij nodigen wij u uit om gezellig samen te zijn onder het genot van een hapje, drankje en
met muziek van Lamein’s drive-in-show. Het feest wordt gehouden op zaterdag 29 december
a.s. in het MFC “De Badde”, aanvang 21.00 uur (entree is gratis). We hopen op uw komst!

Kerstoptreden Hunzekoor
Op zondagmiddag 16 december a.s. geeft het Hunzekoor uit Spijkerboor een concert in
dorpshuis ‘Woldhuus’ te Kiel-Windeweer. Dit vindt plaats in het kader van de Kerstroute die
daar jaarlijks wordt gehouden. Het koor treedt op om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Dit is een
mooie gelegenheid om het Hunzekoor tussentijds te beluisteren in de aanloop naar het
concert dat het koor geeft 25 en 26 mei 2013 in de kerk van Annerveenschekanaal. Verdere
informatie kunt u vinden op de website: www.hunzekoor.nl
Turf- naar Toervaart
We hebben afgelopen vaarseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, weer een behoorlijk aantal
plezierboten langs zien komen. Dit seizoen bleef de teller staan op 954. In mei waren dat170,
in juni 157, in juli 267, in augustus 271 en in september 86. In augustus voer er 1 door het
Westerdiepsterdalkanaal en in september 2. Waarschijnlijk kan de opening van het
vaartraject Ter Apel – Erica in 2013 wel een positieve impuls voor onze route gaan
betekenen.

Afhalen Friet en Snacks in MFC
Vanaf zaterdag 5 januari as. kunt u iedere zaterdag vanaf 17:00 uur terecht in het MFC voor
het afhalen van friet en diverse snacks. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om even bij te
praten aan de bar.
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal wenst u
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig en Gezond 2013.

Dorpsvlag:
De dorpsvlag is te koop bij Brik
en Brak en kost € 12,50.
Kaart- en sjoelavonden in mfc:
Vrijdag 7 dec. , aanvang 20.00
Zaterdag 22 dec., aanvang 20.00
Vrijdag 4 jan., aanvang 20.00
Zaterdag 19 jan., aanvang 20.00
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
Verkrijgbaar bij Brik en Brak,
Greveling 23. De prijs: € 35,Feestcommissie FC 2000
De volgende oud ijzer actie staat
voor voorjaar 2013 gepland.
Contactpersoon Luc Tieben, tel.
491204
Oud papier actie “De Badde”
Zaterdag 15 dec. 2012, 13.30uur.
Zaterdag 26 jan. 2013, 13.30 uur.
Zaterdag 9 mrt 2013, 13.30 uur.
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no.73
moet vóór 28 jan. 2013 worden
ingeleverd bij het redactieadres.
VIOS
Uitvoeringen 2 & 9 februari 2013
Café ‘t Keerpunt te Spijkerboor
Hunzekoor
25 en 26 mei 2013 concert in de
kerk van Annerveenschekanaal
De website
Heeft u al een kijkje genomen op
onze vernieuwde website?
www.annerveenschekanaal.info
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS

Gemeente Aa & Hunze
0592-267733 [24 uur per dag]
Voor storing aan de openbare
straatverlichting kunt u bellen
met tel: 140592 of mailen naar:
gemeente@aaenhunze.nl
Bij storing aan het netwerk:
038-8516110
Milieuklachten: 0592-365303
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

