Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 36
9e jaargang
maart 2005
========================================================================================================
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

De DORPSVLAG
Het eerste exemplaar van de dorpsvlag van Annerveenschekanaal is op 12 maart
aan de ontwerpster aangeboden.
Op de jaarvergadering van 22 maaart a.s. en bij het Paasvuur is de vlag te
koop voor de prijs van € 10,-, daarna is de prijs € 12,50.
Na 28 maart is de vlag af te halen bij Sikko Boer, Greveling 215 en bij Gerrit
Meijers, Greveling 2.
Bedenk eens hoe feestelijk dat zal staan tijdens het komnede dorpsfeest.
WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.
Als u toch weer eens op onze website kijkt, ga dan eens naar de link
www.veenkolonien.nl, daar vindt u uitgebreide informatie over o.a. het weer
bevaarbaar maken van het Grevelingkanaal, zoals dat ook op de jaarvergadering
aan de orde zal komen.
Voor diegenen, die om wat voor reden dan ook verhinderd zijn de jaarvergadering
bij te wonen, zullen de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester ook
op de website te lezen zijn of af te halen bij Gerrit Meijers.
Er is nog steeds ruimte voor verenigingen, particulieren en bedrijven
uit ons dorp.
Inlichtingen bij Gerrit Meijers.

PAASVUUR
Met dank aan de families Steenge en Sloots organiseert Dorpsbelangen ook dit jaar
weer een
PAASVUUR OP TWEEDE PAASDAG 28 MAART.
Om 19.30 uur zal er onder de jeugd van groep 4 t/m 8 van de basisshool geloot
worden wie de bult mogen aansteken, ook is er voor jong en oud iets te drinken.
De PAASBULT zal weer ong. 500 m voorbij het voetbalveld, aan de Polderweg
opgebouwd worden,
U kunt uw SNOEIHOUT (BESLIST GEEN DIKKE BOOMWORTELS OF
GEVERFD HOUT) brengen op:
Vrijdag 25 maart 14.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 26 maart 10.00 tot 15.00 uur
U BENT ER OP EIGEN RISICO, ZORG ERVOOR DAT U UITSLUITEND VEILIG
MATERIAAL AANLEVERT, HOUDT AFSTAND EN LET OP UW KINDEREN.

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

PARKEER DAAR WAAR HET TOEGESTAAN IS.
We zeggen het nog maar eens een keer.
Op de kop van het dorp, voor het Grevijlinkhuis, geldt een parkeerverbod, er is
naast het Grevijlinkhuis een officiële parkeerplaats.
Ook het voetpad voor de huizen aan de Greveling is niet bedoeld om op te
parkeren. Kunt u, om wat voor reden dan ook, uw auto’s niet kwijt op eigen erf, zet
ze dan langs de kanaalkant.
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KNAPZAKROUTE:

DE WIJKAGENT (vervolg).
Wijkagent Smid is bereikbaar via het algemene nummer van de
politie, te weten 0900-8844.
U kunt dan vragen naar wijkagent Smid van de gemeente Aa en
Hunze. Het is een kwestie van gewoon doorvragen!!
EVEN ALLE KRETEN OP EEN RIJTJE.
Er wordt de laatste tijd heel wat afgepraat en vergaderd over de toekomst
van Annerveenschekanaal, hier de meest gebruikte termen op een rijtje.
Agenda voor de Veenkoloniën:
10 agendapunten met bijbehorende projecten om het negatieve imago
van de veenkoloniën te verbeteren.
Van Turfvaart naar Toervaart:
Het herstellen en aanleggen van recreatieve vaarverbindingen tussen
Oost-Groningen en het Zuidlaardermeer, hieronder valt ook het weer
bevaarbaar maken van het Grevelingkanaal.
Project Daip:
Het door de gezamenlijke bewoners van de dorpen langs het
Grevelingkanaal opstellen van een toekomstvisie, gebaseerd op de, bij de
huidige bewoners bekende, cultuurhistorische gegevens.

SAMEN LEZEN EN EROVER PRATEN, LEERZAAM EN GEZELLIG!
Hebt u ook belangstelling voor de literatuurgroep, neem dan kontakt op
met Trijnie Broekema, 491907.
MFC HEEFT EIGEN TELEFOONNUMMER.
Tijdens activiteiten in het MFC is de man/vrouw achter de bar voortaan
telefonisch bereikbaar:onder nummer: 491019
BESTEMMINGSPLAN AAN HET KOEKKOEKSLAANTJE.
Zoals u hebt kunnen konstateren is men druk bezig om de infrastructuur
aan te brengen voor het bestemmingsplan.
Er zal spoedig met de bouw van de eerste woningen worden begonnen.
Waarschijnlijk is meer dan de helft van de huizen verkocht.
SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN VOOR DE POLDERWEG.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal
is momenteel bezig, in samenwerking met de Gemeente Aa en Hunze
om snelheidsremmende maatregelen te treffen voor de Polderweg.
Hoe een en ander vorm zal krijgen is nog niet helemaal bekend maar
we zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.
LAWAAIOVERLAST NAM-LOCATIE.
Hierover zijn we met de NAM in overleg. Men is bezig geluidwerende
maatregelen te treffen.
We houden u op de hoogte.

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

12 apr. bijeenkomst
Uitgenodigd in Eexterveen
23 mei. bijeenkomst [ook
de mannen zijn welkom]
v.v. Hermes Avk:
19 mrt. klaverjassen
16 apr.klaverjassen
IJsver. Onder Ons:
1 apr. klaverjassen
Boek:
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij Jos Hitzert.
De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:
Dinsddag 5 april
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 5 juli

FC 2000:

maart/april oud ijzer actie
5,6 en 7 mei 2005 dorpsfeest
Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 37 moet
vóór 15 april 2005 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

