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DE VAARROUTE.
Er begint beweging te komen in de werkzaamheden om het kanaal weer
bevaarbaar te maken.
De sluisdeuren worden geëlectrificeerd en gemechaniseerd, op het
Zuidlaardermeer is men begonnen met baggeren.
Ook het project DAIP komt steeds meer naar buiten toe, speciale nieuwsbrieven
zullen Annerveenschekanaal Eexterveenschekanaal, Bareveld en Nieuwediep op
de hoogte houden van afgeronde en toekomstige aktiviteiten.
Werkgroepleden uit de dorpen zullen wederzijds bij elkaars aktiviteiten aanwezig
zijn. Blijf ook op de hoogte, praat mee en loop gerust eens binnen bij
Bureau DAIP, Paulien Bisschop is bereikbaar op tel.nr 492199.
ONTWERP EEN DORPSVLAG!
Door verschillende inwoners werd, ook in verband met het komende dorpsfeest in
2005, het idee geopperd Annerveenschekanaal een eigen vlag te geven. FC 2000
vindt het ook een feestelijk idee, de kosten zouden ong. € 15,- - 20,- per stuk zijn.
Lijkt het u wel wat of juist niet, reacties graag bij de bestuursleden.
Bij voldoende voorlopige positieve reacties zullen we definitief gaan inventariseren
wie er werkelijk mee wil doen.
Als afbeelding zou het dorpslogo kunnen worden gebruikt, maar zijn er natuurlijk
genoeg andere mogelijkheden.
WIE ONTWERPT DE DORPSVLAG VOOR ANNERVEENSCHEKANAAL?
Lever uw ontwerp vóór 1 december op A4-formaat in bij het bestuur, voor het
winnende ontwerp stellen wij een aardigheidje ter beschikking.
WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.
Kijkt U de laatste tijd nog wel eens op de website?
Behalve de laatste gegevens over Dorpsbelangen, VIOS en Vrouwen van Nu,
wordt binnenkort de stand van zaken m.b.t. het project DE OPENBARE RUIMTE
geactualiseerd, zijn de foto’s weer te bekijken en is er nu ook een link naar de
Buurtbus.
Het plaatsen van een berichtje in het gastenboek kan verrassende reacties
opleveren.
Er is nog steeds ruimte voor particulieren, verenigingen en bedrijven van
dorpsbewoners, inlichtingen bij Gerrit Meijers.
PROJECT DE OPENBARE RUIMTE.
Een aantal van de aangegeven problemen is inmiddels opgelost of staat op de
planning van de gemeente, er wordt nu gewerkt aan een concept waarin voor de
verschillende types problemen de te volgen procedure wordt aangegeven.
Blijf op de hoogte via de website, klik op “Project”en binnenkort op “Gerealiseerd” of
vraag inlichtingen bij Gerard Smeenge tel. 491886 of Sikko Boer 468614.
SNELVERKEER OP DE POLDERWEG.
N.a.v. klachten van aanwonenden over te hard rijden op de Polderweg heeft
Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal binnenkort een verkennend
gesprek met de gemeente.
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GELUIDSOVERLAST VAN DE GASLOKATIE.
De afgelopen zomer zijn de compressoren op de locatie Wildervank
geruime tijd voor onderhoud buiten bedrijf geweest.
In het compressorgebouw is een geluidsscherm geplaatst, metingen
buiten het gebouw hebben aangetoond, dat hoogfrequent geluid effectief
wordt afgevangen.
Een geluidsexpertisebureau werkt op dit moment een aantal voorstellen
uit om laagfrequent geluid te absorberen, ook zullen er bij noordoostelijke
windrichting geluidsmetingen in Annerveenschekanaal worden gedaan.
Wordt vervolgd.
ROTZOOI LANGS DE WEG.
De afgelopen tijd was het weer eens zover, na een verhuizing uit het
Grevelinkhuis werd de overtollige huisraad, overduidelijk niet aangemeld
voor de grofvuilroute van de gemeente, gedumpt op het grasveld langs de
weg. Binnen de kortste keren groeit zo’n bult met de troep van iedereen
die even snel iets kwijt moet.
Er bestaan tussen Dorpsbelangen, Woonborg en de Gemeente duidelijke
afspraken over dit soort gevallen.
Bel met Gerrit Meijers en er wordt zo snel mogelijk voor weghalen
gezorgd.
KONTAKTEN MET DE POLITIE.
Wijkagent voor Avk Rien Claus is inmiddels met pensioen.
In afwachting van herstrukturering bij de politie worden de lopende zaken
waargenomen door twee wijkagenten voor de gemeente Aa en Hunze,
t.w. Piet Smit en Koen Groen,
zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de politie, 0900-8844.
VALLENDE BLADEREN......
Het is weer herfst, prachtig de kleur van de bomen in deze tijd van het
jaar, maar ja, daarna valt alles eraf, troep in de tuin, gevaarlijk op de weg,
en veel volume in de groene container of op de composthoop.
Wegens te hoge arbeidskosten heeft de gemeente het aantal bladbakken
gesaneerd.
In Annerveenschekanaal blijft de bak ter hoogte van nr. 203, deze bak
wordt wekelijks geleegd.
De gemeente doet twee rondes om blad van wegen, bermen en
gazons te verwijderen, tijdens deze rondes kunt u verzameld blad in
de berm aanbieden.
De eerste ronde door Annerveenschekanaal zal zijn in week 48, dit is
de week van 22 november.
Zie voor verdere informatie de publikaties in De Schakel.
COUNTRY EN LINE DANCING IN HET MFC.
Op 4 november is de nieuwe serie lessen voor beginners en gevorderden
gestart.
Inlichtingen bij Miranda van der Berg, 0599-662390 of 06-25507286
en Dina Korte
491843
AKTIES T.B.V DORPSFEEST 2005.
Fc 2000 organiseert: 19 november 20.00 uur BINGO in “De Badde”.
De Kerstbomenverkoop vindt plaats op 11 december van
10.00-13.00 uur op het plein voor MFC “De Badde” .
De bomen zijn dit jaar behoorlijk GROOT!
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers.
Vrouwen van Nu:

15 nov. Bijeenkomst
6 dec. Sinterklaasavond
22 dec. Bloemschikken
v.v. Hermes Avk:
20 nov. klaverjassen
18 dec. klaverjassen
9 jan. klaverjasmaraton
IJsver. Onder Ons:
3 dec. klaverjassen + jaarvergad.
Boek:
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij Jos Hitzert.
De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 13 november, 09.30 uur

FC 2000:

Zaterdag 13 nov. Oud ijzeraktie.
Vrijdag 19 nov. BINGO in MFC.
Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 35 moet
vóór 1 december 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…
jawel, ……….de hondenpoep.

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]
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

