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Bestuurssamenstelling:
Goof van Amelsvoort [voorz]
Greveling 13
tel. 492190
Gerard Smeenge [v. voorz]
Greveling 12
tel. 491886
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
tel. 491274
Jos Hitzert [penningm]
Greveling 49
tel. 491836
Trijnie Broekema [2e pen.m.]
Greveling 26
tel. 491907
Anne de Vries [lid]
Greveling 30
Tel. 491399
Sikko Boer [lid]
Greveling 215
tel. 468614

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

Hallo inwoners van Annerveenschekanaal,
Deze extra editie van ’t Krinkie Spaien, staat geheel in het teken van nieuwe
ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in dit dorp! En dit heeft allemaal te
maken met de uitvoering van ‘project DAIP’ waarin Annerveenschekanaal een
hoofdrol gaat vervullen naast Eexterveenschekanaal, Bareveld en
Wildervank; de andere dorpen langs het Grevelingkanaal. In deze extra
uitgave van de nieuwsbrief krijgt u alvast wat achtergrondinformatie over het
project. Om een volledig beeld te krijgen van wat zich gaat afspelen in het
dorp, wordt u uitgenodigd voor de infobijeenkomst die zal plaatsvinden op
DONDERDAG 10 JUNI a.s. , om 19.30u in het welbekende kerkgebouw te
Annerveenschekanaal. U bent allen van harte welkom!
HOEZO DAIP??
‘DAIP’ staat voor ‘diep’; het water dat de veenkoloniale dorpen met elkaar verbindt.
Het is de naam van het project dat is gericht op de toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling van de vier dorpen langs het Grevelingkanaal. Het gaat hier niet alleen
om de invulling van bijvoorbeeld nieuwbouwplannen in het dorp, maar ook om het
ontwikkelen van visies voor het gebruik van het kanaal voor bijvoorbeeld
recreatieve doeleinden of voor het vinden van nieuwe functies van leegstaande
gebouwen. Bij het maken van de visies hebben wij uw ideeën nodig! Want u als
inwoner weet als geen ander wat er moet veranderen en wat behouden moet
blijven in het dorp voor de toekomst.
ANNERVEENSCHEKANAAL EN
DAIP
U zult zich afvragen: waarom
Annerveenschekanaal? Zoals u
wellicht al weet, komt
Annerveenschekanaal als één van
de best bewaarde veenkoloniale lintdorpen, in aanmerking voor de status van
‘Beschermd Dorpsgezicht’. Dat is in dit door Belvedère (structuurfonds ter behoud
van cultuurhistorisch waardevolle elementen) gefinancierde project, een belangrijk
uitgangspunt om project DAIP uit te voeren in dit dorp. Met project DAIP wil
Belvedère een visie tot stand brengen voor het gebied rond het Grevelingkanaal
waarin de historische structuren en gebouwen die het dorp bezit als basis dienen.
Maar niet alleen de zichtbare of fysieke historische elementen worden
meegenomen. Het is de bedoeling dat de sociale geschiedenis, dus het verleden
zoals de inwoners het zelf beleefd hebben ook opgenomen wordt in de
toekomstvisie voor Annerveenschekanaal. Om dit ‘collectieve geheugen’ boven
tafel te krijgen, worden tijdens het project diverse activiteiten georganiseerd in het
dorp waar iedere inwoner aan kan deelnemen.
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KNAPZAKROUTE:

EVEN VOORSTELLEN
Paulien Bisschop, 21 jaar :
Opgegroeid in de bossen van Noordwest Overijssel en
Zuidwest Drenthe kon ik nooit echt wennen aan heel
veel ruimte om me heen. Het open landschap van de
Veenkoloniën fascineert me wel.
Tijdens de opleiding Plattelandsvernieuwing heb ik
geleerd om over grenzen en vakgebieden heen te
kijken om samen tot goede oplossingen te komen. In
dit project is voor mij de uitdaging om mensen samen
te laten werken om tot een breed gedragen resultaat
te komen. Ik hoop u regelmatig tegen te komen.

Elianne van Winden, 23 jaar:
Tijdens mijn opleiding Plattelandsvernieuwing aan het
Van Hall Instituut te Leeuwarden, is mijn topografische
kennis met sprongen vooruit gegaan maar van
Annerveenschekanaal had ik nog nooit gehoord. Het
verrast mij dat ik hier terecht ben gekomen terwijl ik in
Zuid-Holland ben geboren, in Brabant ben opgegroeid
en in Friesland ben gaan studeren. Maar dat maakt
het zeker niet minder interessant! Na wat speurwerk,
is mij juist opgevallen dat dit gebied een
indrukwekkende geschiedenis kent dat nog goed is af
te lezen aan het landschap. Het samen met de
bevolking bundelen van informatie in een plan voor
‘hun’ toekomst, maakt project DAIP voor mij tot een
unieke missie.

Aan alle bewoners van Annerveenschekanaal:

De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers.
Vrouwen van Nu:

17 mei bijeenkomst
13 sept. bijeenkomst
met de mannen
O.b.s. “De Badde:”

19 juni: Baddemarkt
Reünie o.b.s. “De Badde”:

5 juni 04: reünie “De Badde”
6 juni 04: tentoonstelling oude
schoolfoto’s in het kerkgebouw
Boek:

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

Dinsdag 22 juni, 18.30 uur

Dinsdag 28 augustus, 18.30 uur

Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 31
moet vóór 7 juni 2004 worden
ingeleverd bij het, aan de voorzijde
vermelde, redactieadres.
De website:

DONDERDAG 10 JUNI A.S.

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

19.30 uur

Laten we met elkaar ons dorp zoveel
mogelijk verschoond houden van…
jawel, ……….de hondenpoep.

Kerkgebouw Annerveenschekanaal

Sprekers:
Willem Foorthuis, stichting Voorwerk
Peter van der Veen, gemeente Aa en Hunze
Hans Elerie, historisch geograaf

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

van de Gemeente:
0592-267733 [24 uur per dag]
Van ESSENT: defecte straatverlichting
Tel: 0800-3366112 keuze 1 [gratis]

