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Van de voorzitter.
Bestuurssamenstelling:
Voor U ligt alweer ‘t Krinkie Spaien nr. 28, de eerste uitgave in 2004.
Wij wensen U een goed jaar toe, een jaar dat in het teken zal staan van activiteiten
Gezinus Menninga [voorz]
voor alle inwoners. Er wordt dit jaar meer georganiseerd.
Greveling 247
Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal bestaat in maart 25 jaar, wij zijn
tel. 468346
iets aan het voorbereiden zodat dit aan alle leden niet ongemerkt voorbij zal gaan.
Ook op onze jaarvergadering in het MFC is er een aardigheid voor U.
Gerrit Meijers [secr.]
De uitnodiging voor dinsdag 23 maart 2004 komt nog.
Greveling 2
Feest is het natuurlijk ook voor het Multifunctioneel centrum, de officiële opening is
tel. 491274
op vrijdag 14 mei 2004.
Een aantal mensen van school is al enthousiast bezig om er een grootse
Jos Hitzert [penningm]
happening van te maken.
Greveling 49
Wij willen hieraan ook meehelpen. Gezinus Menninga gaat de organisatietel. 491836
commissie versterken.
Ook moet het bestuur van MFC nog veel zaken regelen voor onder andere
Lineke Huizing [2e pen.m.]
meubilair, gordijnen etc. Wij gaan meehelpen, Sikko Boer gaat de
Greveling 45
fondsenwervingscommissie versterken.
tel. 491825
Nog meer feest, want de O.B.S. de Badde is bezig om een reünie te organiseren.
De dag dat het dus gezellig druk op het dorp zal zijn is zaterdag 5 juni 2004.
Vacature
Voor Vereniging Dorpsbelangen is het nu belangrijk om op te letten dat de 30 km
zone bij school en de aanleg van het dorpsplein in orde komen.
Sikko Boer [lid]
Ook gaan we verder met het “Project verbetering beheer openbare ruimte” op het
Greveling 215
dorp. Er is vooruitgang, lees verderop in dit Krinkie.
tel. 468614
E.e.a. is ook te volgen op onze website www.Annerveenschekanaal.info
Er komen trouwens steeds meer verenigingen op de website, goed werk, nu wel
Gerard Smeenge [lid]
even regelmatig kijken op de site.
Greveling 12
Wie is de eerste Annerveenschekanaalster die met z’n hobby of bedrijfje op de
tel. 491886
website komt ?
Het kan !!
DONDERDAG - CONTAINERDAG

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

Op donderdagmorgen, behoorlijk vroeg, worden onze groene/grijze containers
geleegd. Logisch, dat wij ze daarom woensdagavond al buiten zetten.
Een behoorlijk aantal containers staat echter woensdagmiddag al langs de weg en
blijft soms tot vrijdag staan.
Geen gezicht, maar bovendien staan ze vaak midden op het voetpad, waar ze
gevaar opleveren voor onze jongste dorpsgenootjes, die uit veiligheidsoverwegingen het pad gebruiken om van en naar school te fietsen.
Weinig moeite om daar ’s woensdags en donderdags even aan te denken!
BESTUURSLEDEN GEZOCHT.
Het ziet er naar uit, dat op de komende jaarvergadering op 23 maart drie nieuwe
bestuursleden gekozen moeten worden.
Wilt U uw steentje bijdragen aan het leefbaar houden van het dorp in alle mogelijke
opzichten, meer dan wat vrije tijd en betrokkenheid vragen we niet.
De huidige bestuursleden willen graag uitleggen hoe e.e.a. functioneert en wachten
uw telefoontje vol spanning af.

Vereniging Dorpsbelangen
HET LAATSTE NIEUWS:
“Het Project” heeft een naamsverandering ondergaan, het zal van nu af
aan ”De openbare ruimte, ons aller belang” gaan heten
(of kortweg: De openbare ruimte).
Dit is besloten, omdat de benaming “Het project” voor enige verwarring
zorgde met andere lopende zaken.
Verder is er te melden dat we onze eerste “schouw” gehad hebben.
Met een schouw wordt bedoeld dat we met een aantal mensen een rondje
over het dorp gemaakt hebben, en aantekeningen gemaakt hebben van
allerhande zaken die naar ons idee gerepareerd, schoongemaakt of
opgeknapt moeten worden.
We hebben de schouw uitgevoerd met twee personen van Eexterveenschekanaal er bij, omdat die er al wat meer ervaring mee hadden (daar
werken ze sinds twee jaar met een schouw). Het is in de toekomst de
bedoeling dat we deze schouw twee keer per jaar uit gaan voeren.
Een feit is dat als je 100 mensen een mening vraagt over hoe ons dorp er
uit zou moeten zien, je waarschijnlijk veel verschillende meningen hoort.
Hierom is het ook heel belangrijk dat U als dorpsbewoner vooral blijft
reageren op zaken waarvan U denkt dat er iets aan moet gebeuren.
De zaken die we geconstateerd hebben tijdens de schouw kunt U terug
vinden op onze internet site www.Annerveenschekanaal.info.
Beschikt U niet over de mogelijkheid om deze informatie te bekijken, maar
wilt U er wel graag meer over weten, bel dan gerust met Sikko Boer of
Gerard Smeenge [tel. nrs. op voorzijde ’t Krinkie Spaien].
REÜNIE OPENBARE BASISSCHOOL “DE BADDE”
Op 1 februari was het aantal aanmeldingen voor de reünie de 200 ruim
gepasseerd. Dagelijks komt er nog wat binnen en we weten dat er ook
nog het nodige in de pijplijn zit. Mocht iemand vergeten zijn het
opgavestrookje in te zenden dan kan dat natuurlijk alsnog.
Voor inlichtingen bel 0598-491444 of kijk op de website van de school
(www.badde.picto.nl). Hierop staan ook enkele schoolfoto's.
FIETSPAD TUSSENVEEN.
Al geruime tijd is het bankje op de hoek fietspad Tussenveen/Polderweg
verdwenen. Het stond op een voor de landbouwmachines erg onhandige
plaats. Na overleg is besloten het bankje, na het doortrekken van het
fietspad naar de Greveling, te herplaatsten langs het nieuwe gedeelte van
het pad.
30 KM ZONE
Het “besluit verkeersmaatregel Annerveenschekanaal” ligt vanaf
woensdag 11 februari ter inzage op het gemeentehuis, belanghebbenden
kunnen binnen 6 weken reageren.
PAASVUUR!!!

12 april

PAASVUUR!!!

12 april

PAASVUUR!!!
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AGENDA:
v.v. Hermes Avk:
21 febr. klaverjassen
20 mrt. klaverjassen
17 april klaverjassen
Vrouwen van Nu:

15 mrt. bijeenkomst
19 april bijeenkomst
17 mei bijeenkomst
Grevelink:

12 maart 2004 uitvoering
13 maart 2004 uitvoering
IJsvereniging Onder Ons:

5 maart 2004 klaverjassen
Reünie o.b.s. “De Badde”:

5 juni. 2004: o.b.s. “De Badde”
Boek:

Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij Jos
Hitzert. De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:

Helaas is geen datum bij de redactie
binnengekomen.
Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 29
moet vóór 9 april 2004 worden
ingeleverd bij het, aan de voorzijde
vermelde, redactieadres.
De website:

Ook uw vereniging kan zijn gezicht
laten zien op:
www.annerveenschekanaal.info
Hondenpoep:

Laten we met elkaar ons dorp zoveel
mogelijk verschoond houden van…
De PAASBULT wordt opgebouwd ± 500 m. voorbij het voetbalveld, aan de
jawel, …………….de hondenpoep.
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 9 april van 14.00 tot 18.00 uur en
zaterdag 10 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, voor kinderen is er een verrassing.
Kinderen van groep 4 t/m 8 maken een kans, dat zij de paasbult mogen
aansteken. 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!!!!

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

van de Gemeente is:
0592-267733 [24 uur per dag]

