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Van de voorzitter:
Allereerst iets over de jaarvergadering van 27 maart jl., wij waren net als vorig jaar, blij met de grote
opkomst. Voor Dorpsbelangen is dit belangrijk, zo vangen wij de juiste signalen van onze achterban.
De notulen van vorig jaar, het jaarverslag en de financiële situatie werden doorgenomen, aftredend
kascommissielid Harrie Joosten werd bedankt en als nieuw kascommissielid voor 3 jaar werd Jan
Olthof benoemd. Alexander van Dam, wegens drukke werkzaamheden in oktober 2002 afgetreden,
werd bedankt en zal een cadeaubon thuis krijgen. Zoals vorig jaar aangekondigd, is Lucas Boerma
ook afgetreden. Wij danken hem voor de periode van 10 jaar dat wij hem als bestuurslid nodig hadden.
Wij zullen hem nog regelmatig om advies vragen. Lucas kreeg voor zijn inzet en betrokkenheid een
pen met inscriptie. De rondvraag leverde 10 onderwerpen op, waar wij mee aan de slag gaan. Na de
pauze was het woord aan de Directeur van Woningbouwvereniging Woonborg. De heer Dijk zegt, dat
hij graag komt uitleggen dat Woonborg niet alleen woningen verhuurt, maar ook wil helpen de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving in elk dorp zo goed mogelijk te houden. Daarover zijn afspraken met
Dorpsbelangen en de Gemeente gemaakt en ook in de toekomst zal er overlegd worden. Vanuit de
vergadering waren veel vragen waarom de huurwoningen niet verkocht worden, de heer Dijk zegt dat
de plannen daarvoor halfweg 2003 intern klaar zullen zijn. Dorpsbelangen zal blijven vragen.
PAASVUUR!!! PAASVUUR!!! PAASVUUR!!!
De PAASBULT wordt opgebouwd ± 500 m. voorbij het voetbalveld, aan de Polderweg. U moet zelf
zorgen voor het transport van Uw snoeihout, ABSOLUUT GEEN DIKKE BOOMWORTELS OF
GEVERFD HOUT, DE AUTO’S MOGEN HET LAND NIET OP, DUS PARKEREN LANGS DE
POLDERWEG.
Brengen: Vrijdag 18 april van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag 19 april van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Paasmaandag zal om 20.00 uur het vuur worden aangestoken.
Voor jong en oud is er iets te drinken, alle kinderen krijgen bij aankomst een reep chocolade. Kinderen
van groep 4 t/m 8 maken een kans, dat zij de paasbult mogen aansteken. Kijk daarom goed onder de
wikkel van je reep of jij hiervoor uitverkoren bent. We rekenen op Uw aller komst en hopen op een
warme, gezellige avond en WILT U ER ZELF ZORG VOOR DRAGEN DAT ALLES VEILIG
VERLOOPT, U BENT ER OP EIGEN RISICO!!!!

DE VAARROUTE:

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

In de raadsvergadering van 26 maart heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld, waardoor het Grevelingkanaal kan worden opgenomen in de (op)nieuw te ontwikkelen vaarroute Zuidlaardemeer-Kielwindeweer-Annerveenschekanaal-Bareveld. Het gedeelte Kieldiep-Langebosch moet
echter nog door de raad van Veendam goedgekeurd worden. Binnen onze gemeente wil men nog
nader bezien of e.e.a. gecombineerd kan worden met het doortrekken van de Hunze-kanoroute en wat
ons betreft het doortrekken van het fietspad “Tussenveen”.
Wij willen graag zoveel mogelijk betrokken worden en houden U op de hoogte.
INGEZONDEN MEDEDELINGEN IN ”’t KRINKIE”
Het lijkt ons nuttig de regels hiervoor even op een rijtje te zetten. ACTIVITEITEN OM IN DE AGENDA
TE VERMELDEN: GRAAG!!!!! Nieuws of nuttige zakelijke mededelingen: PRIMA!!!!
Wervende teksten (nieuwe leden enz.) maximaal 3 korte regeltjes. Plaatsing is altijd gratis.
Uitgebreide informatie, geheel naar Uw eigen goeddunken kunt U binnenkort, zoals vermeld op Uw
eigen Website kwijt.
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HET BOS ACHTER DE KERK.

Activiteiten agenda:

Op de jaarvergadering heeft Gezinus al even gemeld, dat wij via de gemeente Aa en
Hunze op de hoogte werden gesteld van het feit, dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer
het besluit tot vrijstelling heeft gepubliceerd, dat het mogelijk maakt de bestemming van
desbetreffende percelen te wijzigen, zodat het bos aangelegd kan worden. Gedeputeerde
Staten heeft op 7 februari een verklaring van geen bezwaar verleend. Tegelijkertijd werd er
echter medegedeeld, dat de Dienst Landelijk Gebied is geconfronteerd met een uitvoeringsstop tot nader orde. Hopelijk wordt de draad (of liever de boompjes) in het seizoen
2003/2004 weer opgepakt.

v.v. Hermes Avk:

Eénakter festival.
10 mei a.s. vindt weer het bijna traditionele éénakter festival plaats in café ‘t Keerpunt te
Spijkerboor. Aanvang 20.00 uur. U kunt optredens verwachten van de volgende
toneelverenigingen: Grevelink - Annerveenschekanaal, Harmonie - Spijkerboor, Tomie Midlaren en V.I.O.S – Annerveenschekanaal.
Deze avond is er ook een jury aanwezig die de optredens na afloop zal beoordelen.
Later krijgen de verenigingen dit nog uitgebreid schriftelijk toegezonden.
Dit zal een avondje gevarieerd genieten worden voor een ieder die de cultuur een
warm hart toedraagt of zo maar een avond wil genieten.
Kom op tijd want vol is vol.

TERUG VAN WEGGEWEEST IN DE KANTLIJN: HET HONDENPOEPLOGO!!!!
Het gebeurt regelmatig, dat dorpsbewoners ‘s morgens in hun tuin de uitwerpselen van
“het laatste rondje voor het slapengaan” van andermans hond vinden. Ook menigeen die
graag even langs de waterkant zit (bijvoorbeeld om te vissen) moet vaak ver zoeken naar
een “poepvrij stukje”. Uw hond vindt het vast niet erg om even de benen te strekken tot
buiten de bebouwde kom, lukt dat niet, denk dan eens aan het “stadse” alternatief: een
schepje en een zakje is weinig moeite!

HET JEUGDWERK
- vraagt leiding voor de Tienerclub, 1 x in de 14 dagen, vrijdagavond van 19.30-21.30 uur,
inlichtingen Harma Koiter tel. 491852
- vraagt leiding voor de films, die in de vakanties gedraaid worden op donderdagmiddag
van 13.30 -15.30 uur, inlichtingen Paula van Asselt tel. 491733
- organiseert op dinsdag 8 mei een workshop buitendecoratie (zonnehoed maken), kosten
€15,00, inlichtingen Paula van Asselt tel. 491733
Website Annerveenschekanaal.info

27 april klaverjassen
Plattelandsvouwen:
28 april: bijeenkomst
13 mei: bijeenkomst
15 sept. bijeenkomst
13 okt. bijeenkomst

Oud ijzer actie:
De Fc 2000 komt op 26 april 2003
weer langs om het oud ijzer op te
halen.

Oud papier actie “De Badde”:
Dinsdag 13 mei 2003 is de volgende
aktie. Verder nog op:dinsdag 24 juni.

Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 24
moet vóór 3 juni 2003 worden
ingeleverd bij het aan de voorzijde
vermelde redactieadres.

ATTENTIE:
Nieuws van het MFC:
De eerste steenlegging zal plaatsvinden op woensdag 16 april om
11.00 uur. Dit zal gebeuren door Henk
Strating en Jur Wiersum. Tevens zullen ballonnen worden opgelaten door
de schoolkinderen.
U bent van harte uitgenodigd.

Hondenpoep:

Vorig jaar hadden we plannen, nu is het zo ver.
Typ in: www. Annerveenschekanaal.info en U komt op de website van Dorpsbelangen,
Laten we met elkaar ons dorp zoveel
waar vandaan U door kunt kiezen naar bijv. Agenda, Laatste Nieuws, Gastenboek, Nieuws
mogelijk verschoond houden van……
van de Verenigingen. De vereniging Dorpsbelangen heeft hier veel geld voor uitgetrokken,
jawel de hondenpoep.
verenigingen, bedrijven of particulieren kunnen een eigen “Pagina plus email adres” bij
ons kopen vanaf € 10,- per jaar, dit bedrag is bewust zo laag gehouden om te zien of e.e.a.
aan ieders verwachtingen voldoet.
Donderdag 8 mei om 20.00 uur is er een demonstratie in “De Weeme”, waarvoor
iedereen die belangstelling zou kunnen hebben, bij deze van harte is uitgenodigd.
FINANCIËLE ZAKEN:
Vanaf de tweede helft van mei komen wij bij U langs voor de contributie van 2003, het
bedrag is € 5,- voor gezinnen, € 2,50 voor alleenstaanden.

Dus mensen met een hond(je) we
rekenen op u!

