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Van de voorzitter:
Dit is de eerste uitgave in 2003 van ''t Krinkie Spaien.
De bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen wensen U allen een goed jaar toe.
Een jaar dat meer veranderingen voor ons dorp zal brengen dan voorgaande jaren.
Ik doel hierbij op het Multifunctionele gebouw. Een jaar waarin de schoolkinderen in het nieuwe
gebouw kunnen. Voor het onderwijzend personeel en de ouderraad een hele verandering.
Alle inwoners en verenigingen van Annerveenschekanaal krijgen nieuwe kansen om elkaar te
ontmoeten in het Multifunctioneel Centrum.
Voordat het zover is roepen wij nog een keer alle inwoners bijeen want veranderingen willen wij goed
met U allen bespreken
Met Uw komst en medewerking kunt u ons en de initiatiefgroep MFC het beste ondersteunen.
Ik reken op U, dan kunt U op ons rekenen.

Houdt 27 maart vrij in uw agenda !!!!!!
De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen wordt dit jaar gehouden op donderdag
27 maart om 20.00 uur in jeugdgebouw De Weeme,Greveling 119 (achter de kerk).
Aan de orde komen behalve de jaarverslagen en bestuursverkiezingen al die
zaken die u zelf belangrijk genoeg vindt om ter plaatse vragen over te stellen.
De agenda wordt in de week vóór 27 maart bekend gemaakt.

WONINGBOUW.
Zoals U wellicht in “De Schakel” hebt gelezen, is er een bouwvergunning aangevraagd voor
8 woningen in Plan A.
Plan A betekent het stuk land, begrensd door Polderweg en Koekoekslaantje.
Zoals ook in de publikatie van de gemeente werd vermeld, liggen er nog geen stukken ter inzage,
het aanvragen van een vergunning is een formaliteit, nodig voor het vaststellen van zaken als
goothoogte enz.
De projectontwikkelaar laat eventuele verkoop van de woningen afhandelen door een makelaar,
belangstellenden kunnen t.z.t. contact opnemen met de makelaar, wanneer die door de projectontwikkelaar bekendgemaakt is.
Het is de bedoeling dat in eerste instantie personen die een binding met het dorp hebben voor de
woningen in aanmerking komen.

GEEN PAASVUUR DIT JAAR?
Hoewel de kans op mooi weer tijdens de extra vrije dagen misschien groter is, is het voor het houden
van een Paasvuur niet gunstig dat Pasen dit jaar laat valt.
Op 21april zijn op het land de gewassen namelijk al ingezaaid en kan er natuurlijk niet meer gestookt
of over gelopen worden. Van diverse kanten werd al de locatie achter de kerk voorgesteld, maar de
Gemeente Hoogezand resp. de Herindelingscomissie wil geen toestemming geven.
Hoezeer het ons ook spijt, we moeten helaas, helaas, helaas, een jaar overslaan.
Of, ……….zijn er toch nog mensen die een lokatie beschikbaar willen stellen, meld het ons.
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Activiteiten lijst:

Hoe was het vroeger?
Zoals overal op de wereld blijven er ook in ons dorp steeds minder mensen over die nog
weten hoe het (heel) vroeger was.
Het boek: “1785-1985 Van Annerveensche Compagnie tot Annerveenschekanaal”
geeft een historisch overzicht vanaf het ontstaan van ons dorp, de turfwinning, landbouw,
scheepvaart, handel en nijverheid tot wat het nu geworden is.
Op de vele foto’s zijn (toen nog) jeugdige dorpsgenoten te herkennen en natuurlijk ook
vele woningen.
De tweede druk is een initiatief geweest van Dorpsbelangen, er zijn nog exemplaren in te
kijken en natuurlijk te koop bij Jos Hitzert, Greveling 49, tel. 491836, het boek kost € 35,-.

Informatiefolder Annerveenschekanaal.
Het is al weer enige jaren geleden, dat we een aantal zaken m.b.t. de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het leven in ons dorp op een rijtje te zetten, niet alleen t.b.v. nieuwe
bewoners.
Wanneer je de toen gemaakte folder er nu op na leest, valt het op hoeveel er inmiddels
veranderd is.
Voor het maken van een nieuwe folder en ook voor het starten van een evt. website etc.
hebben we uw hulp nodig.
Enig speurwerk in de gemeentegids leerde dat ons dorp zou beschikken over de volgende
verenigingen:
Gymnastiek, Toneel VIOS, Toneel Grevelink, Hengelsport, Voetbal, Plattelandsvrouwen,
IJsvereniging, Feestcommissie, Peutergym, Biljartvereniging en Dorpsbelangen.
Hebt U hier iets aan toe te voegen, wilt U Uw (opgeheven) vereniging
afmelden of hebt U nuttige tips voor de volgende folder, dan kunt u terecht bij de
redactie van “Krinkie”.
We zien uw reactie gaarne vóór 5 maart a.s. tegemoet.

VAARROUTE. .

.

.

.

.

.

Op 28 januari kregen wij, afgevaardigden van dorpsbelangen Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Bareveld/Nieuwediep, van de gemeente uitleg over de plannen met
het kanaal. Het is een groot project dat echt niet even in een paar jaar geklaard wordt,
maar wij zullen vast houden aan die punten die ons beloofd zijn.
Alle bruggen worden hersteld op een manier die geen afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde.
Boten stoppen eerder bij bezienswaardigheden die een dorp heeft, bijv: camping op een
rustig plekje, een Multifunctioneel Centrum, of een karakteristiek kerkje.
Daarom lijkt het ons wel belangrijk om een paar aanlegplaatsen te krijgen.
Zo zijn er vast wel meer ideeën, praat er over met elkaar, het is voor Uw dorp.
De eerstvolgende belangrijke stap moet door de gemeenteraad van Aa & Hunze gezet
worden, waarschijnlijk in de raadsvergadering van 26 maart in het gemeentehuis te Gieten.

v.v. Hermes Avk:
20 febr.. klaverjassen
15 maart klaverjassen
27 april klaverjassen
Plattelandsvouwen:
17 maart: bijeenkomst
28 april: bijeenkomst
13 mei: bijeenkomst
GREVELINK:
14 maart 2003: 1e voorstelling
15 maart 2003: 2e voorstelling
Plaats: café ’t Keerpunt, Spijkerboor

Oud ijzer actie:
De actie was wederom een succes.
Noot: Blijf bewaren dus.
We komen in maart weer bij u langs.

Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 1 maart 2003 is de
volgende aktie.
Verder nog op:
dinsdag 1 april, dinsdag 13 mei en
dinsdag 24 juni.

Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 23
moet vóór maart 2003 worden
ingeleverd bij het aan de voorzijde
vermelde redactieadres.

ATTENTIE:
Website?

Verenigingsbestuurders:
Verenigingen die iets willen publiceren
in ’t Krinkie Spaien kunnen kopie
inleveren bij de aan de voorkant
vermelde redaktie.
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Multi Functioneel Centrum.
Zoals de initiatiefgroep tijdens de informatieavond van 2 oktober heeft afgesproken, volgt hier enig nieuws over het nieuw te vormen
stichtingsbestuur voor het Multi Functioneel Centrum.
Het is de bedoeling dat de nieuwe stichting voort komt uit de oude stichting “Dorpshuis Anner- en Eexterveenschekanaal”.
Er komt dus een overgangssituatie waarbij naast het oude bestuur drie nieuwe mensen gekozen worden.
Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Op het moment dat de drie mensen, die het nieuwe bestuur gaan vormen, zijn ingewerkt, treedt het oude bestuur terug.
Om dit te kunnen verwezenlijken moeten de statuten en de naam van het oude stichtingsbestuur worden aangepast.
Op verzoek van de initiatiefgroep is de notaris op dit moment bezig de statuten aan te passen.
De naam van de nieuwe stichting zal “MFC Annerveenschekanaal” zijn.
Ook moet er een nieuw huishoudelijk reglement komen, maar dat zal te zijner tijd door het nieuwe bestuur worden opgesteld.
Het aanspreekpunt voor verenigingen en commissies is “Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal”.
Deze vormt de schakel naar het stichtingsbestuur.
Schematisch gezien:
Stichtingsbestuur (financieel beheer)
I
Beheercommissie
I
Vereniging Dorpsbelangen (aanspreekpunt)
I
I
Verenigingen, activiteitencommissies
In eerste instantie heeft de beheercommissie de taak om activiteiten te plannen en de verhuur te regelen.
Dit dient nog nader te worden uitgewerkt.
Voor de nieuw te vormen stichting hebben we drie mensen nodig te weten:
a. Een voorzitter. Hierbij denken we aan iemand die leiding kan geven en enig zakelijk inzicht heeft.
b. Een secretaris met goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
c. Een penningmeester. Deze heeft een controlerende taak en dient financieel onderlegd te zijn.
Mocht u belangstelling hebben, dan zien wij uw reactie graag vóór 1 maart tegemoet.
We hopen het nieuwe bestuur dan vóór 1 april bekend te kunnen maken.
Wilt u niet vergeten de functie, waar uw belangstelling naar uit gaat, te vermelden?
U kunt u reactie sturen naar:
Initiatiefgroep MFC:
Matthijs Wierts,
Greveling 17,
9654 PM Annerveenschekanaal.

of

Vereniging Dorpsbelangen:
Jos Hitzert ,
Greveling 49,
9654 PM Annerveenschekanaal.

Namens de initiatiefgroep,
Gré Duursma

De ontwikkelingen van de bouwaktiviteiten:

Ondertussen verloopt de nieuwbouw volgens schema. De vloeren zijn gestort, zodat een aanvang kan worden gemaakt met de
constructie van het feitelijke bouwwerk.
Door ouderraad, verkeersouders en het team van de school is een eerste schets gemaakt voor de invulling van de ruimte vóór het
gebouw. We spreken in dit geval liever over “dorpsplein” dan over “schoolplein”.
Met deze schets als uitgangspunt willen we graag verder overleggen met andere betrokkenen.
We denken hierbij aan vertegenwoordigers van het Stichtingsbestuur, vereniging Dorpsbelangen, stichting Welzijn en de gemeente.
Door hier met elkaar over na te denken realiseren we hopelijk iets wat voor alle betrokkenen ons nieuwe Multi Functionele Centrum
een duidelijke meerwaarde zal geven.
Namens de school,
Gré Duursma en Anton Postema

Vereniging Dorpsbelangen

no 22, blad 4

TONEELSPELEN WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?
Er is een toneelvereniging die jullie de mogelijkheid biedt te gaan toneelspelen!
Te gek toch!
Jij wilt toch ook wel es weten hoe het is om een femme fatale te spelen of een gemene slechterik.
Welke vereniging je deze mogelijkheid biedt?
Jawel, “Rederijkerskamer Grevelink”.
Opgericht in Annerveenschekanaal, maar ondertussen ook leden uit de wijde omtrek.
Een vereniging die, leuke, moderne, nederlandstalige stukken speelt en elk jaar meerdere toneeluitvoeringen geeft.
Wil jij zelf es zien hoe leuk toneelspelen is?
Bij deze ben je van harte uitgenodigd om te komen kijken op één van onze repetitieavonden.
Elke woensdagavond vanaf 20.30 uur in café ’t Keerpunt in Spijkerboor.
We zien jou dan toch ook?!

Bestuur Rederijkerskamer Grevelink.

Voor verdere informatie kunt je bellen met Diewerke Wierts, telnr. 0598-492101.
N.B.: 14 en 15 maart a.s. hebben we toneeluitvoering in café ’t Keerpunt in Spijkerboor.

OPROEP door gym. vereniging Kielwindeweer.
Gezocht: 50+ gymnastes.
De gym. vereniging Kielwindeweer heeft op donderdagmiddag van 13.15 – 14.15 uur een Gym 50+ damesgroep.
Door verhuizing en ziekte is deze groep klein geworden.Wij hebben dringend nieuwe leden nodig anders heeft deze groep geen
bestaansrecht meer. Zijn er op Annerveenschekanaal nog dames die graag sportief willen zijn en die op de donderdagmiddag een
paar vrije uurtjes hebben? Liefhebbers/gegadigden kunnen vrijblijvend 2 keer met ons meedoen.
Daarna kunnen ze beslissen of ze willen blijven.
De lessen beginnen met een “warming-up” op muziek en daarna verder met allerlei oefeningen, lenigmakende, spierversterkende,
ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Soms ook wel een spel.
Wij werken met en zonder muziek onder leiding van een trainster.
De lessen worden gehouden in de gymzaal bij de J. Albrondaschool aan de Pieter Venemakade 59 in Kielwindeweer.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: secretaris Gea de Koning, tel. 0598 – 491345 of
trainster Lidy Verhagen-Mulder, tel. 0598-394390 [di t/m vr 18.00-19.30 uur]

