Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 38
9e jaargang
juni 2005
========================================================================================================
De DORPSVLAG
Bestuurssamenstelling:
Een laatste kans.
Goof van Amelsvoort [voorz]
Greveling 13
tel. 492190
Piet Koopmans [penningm]
Eppinge 4
tel. 491446
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
tel. 491274
Trijnie Broekema [2e pen.m.]
Greveling 26
tel. 491907
Annemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018
Anne de Vries [lid]
Greveling 30
tel. 491399
Sikko Boer [lid]
Greveling 215
tel. 468614

Wie nog geen Dorpsvlag heeft aangeschaft wordt de mogelijheid geboden
tot 23 juli. Ze zijn te koop voor de prijs van € 12,50 bij Sikko Boer, Greveling
215 en bij Gerrit Meijers, Greveling 2. Wees er snel bij want op = op.
WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.

Als u toch weer eens op onze website kijkt, ga dan eens naar de link
www.veenkolonien.nl, hier vindt u uitgebreide informatie over o.a. het weer
bevaarbaar maken van het Grevelingkanaal.
De aanleg van een sluis ter hoogte van de oude aardappelmeelfabriek
De Toekomst in Nieuwe Compagnie is in volle gang. Met bepaalde bruggen
zal in juli worden begonnen. De recreatievaart zal vóór 1 januari 2008
gereed moeten zijn.
Op de website is nog steeds ruimte voor verenigingen, particulieren en
bedrijven uit ons dorp. Inlichtingen bij Gerrit Meijers.
E-mail adres opgeven.
Wie informatie over nieuwe artikelen op de website wil ontvangen kan zijn
e-mailadres doorgeven aan: redaktie@annerveenschekanaal.info
Informatiepanelen.
In MFC Badde staan infomatiepanelen opgesteld van Turfvaart naar
Toervaart. Er ligt een boek waarin vragen, suggesties etc. gedaan kunnen
worden. Formulieren kunnen worden ingeleverd bij de beheerder Frits of bij
Gerrit Meijers, Greveling 2.
LAWAAIOVERLAST NAM-LOCATIE.

We hebben een verzoek ingediend voor een excursie en in afwachting
daarvan zullen we u zo spoedig mogelijk berichten.
We hopen dat deze actie nog voor de vakantie gepland kan worden.

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

Fietspaden Kielsterachterweg.
Men wil de fietspaden langs de Kielsterachterweg verwijderen. Het bestuur
van Vereniging Dorpsbelangen wil zich ervoor inzetten, met het oog op de
Recreatievaart, om aan dit plan een andere invulling te gaan geven.
Beschermd Dorpsgezicht.
Een historisch-geograaf van de Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft
opdracht gekregen een rapport te schrijven t.b.v. de aanvraag tot
"Beschermd Dorpsgezicht Annerveensche- en
Eexterveenschekanaal".
Zodra het rapport gereed is zal de aanvraag worden ingedi end.

Vereniging Dorpsbelangen
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!!
BESTEMMINGSPLAN AAN HET KOEKKOEKSLAANTJE.

Woensdag 15 juni is symbolisch de eerste paal geheid op het
bestemmingsplan. Binnenkort zal met de bouw worden begonnen.
Doortrekken fietspad TUSSENVEEN:
Hoogstwaarschijnlijk zal eind dit jaar het plan worden uitgevoerd.
De Annermond wordt weer uitgegraven vanaf het Grevelingkanaal tot aan
de Polderweg. Er komt een parkeerplaatsje voor een paar auto’s, een
kanosteiger zal worden aangelegd en het bankje, welke eerst aan het
fietspad Tussenveen heeft gestaan, zal daar een nieuwe bestemming
krijgen. Achter de kerk zal de bosaanleg en tevens een ijsbaan met
speelweide worden gerealiseerd.

Overhangende heggen/bossen voor voetpad.
Regelmatig wordt gemeente Aa en Hunze geconfronteerd met overhangend particulier groen. Struiken, hagen en in mindere mate bomen
groeien zodanig uit dat het gebruik van de openbare ruimte belemmerd
wordt. Zo wordt ook plaatselijk de vrije doorgang van ons voetpad beperkt
door overhangend groen. Uiteraard is dit een ongewenste en niet
acceptabele situatie. Wij willen de bewoners hierbij informeren dat de
gemeente kan gaan optreden tegen dit soort overlast.

Leefbaarheid van het dorp.
Het komt regelmatig voor dat auto’s op ongewenste plaatsen in de hofjes
geparkeerd worden. Vriendelijk verzoek om toch hiermede rekening te
willen houden.

Ansichtkaarten:
De Vereniging Dorpsbelangen beschikt nog over een aantal ansichtkaarten gemaakt op verschillende plaatsen in ons dorp. De kaarten zijn te
koop Gerrit Meijers voor € 1,- per stuk.

Uitnodiging:

HARDLOPERS,
en JOGGERS
OPGELET!!!
Donderdag
14 juli omTRIMMERS
20:00 uur zullen
de resultaten
van project
DAIP in de kerk in Annerveenschekanaal worden
gepresenteerd.
Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen.
Werkgroep DAIP

no 38, blad 2
KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is
verkrijgbaar voor slechts € 3.60
bij Gerrit Meijers en Piet
Koopmans.
Vrouwen van Nu:

12 sept. bijeenkomst
10 okt. bijeenkomst
v.v. Hermes Avk:
Eind aug. start training
Datum wordt nader bekend
gemaakt
Boek:
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij .
Piet Koopmans, Eppinge 4 en
Gerrit Meijers, Greveling 2.
De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:
Dinsdag 5 juli 2005
Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 39 moet
vóór 1 sept. 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.

HARDLOPERS,TRIMMERS en JOGGERS OPGELET!!!!!
Zaterdag 10 september is de Run van Winschoten. Een team van
Annerveenschekanaal doet al jaren mee aan de 10 x 10 (km) estafette.
Een sportieve uitdaging met veel gezelligheid waarbij meedoen
belangrijker is dan “een tijd neerzetten”.
Maandag 18 juli is om 20.00 uur in het MFC een bijeenkomst over de Run.
Ben je nieuwsgierig geworden, twijfel je nog of weet je al dat je meedoet
kom dan 18 juli in het MFC. Ben je beginnende loper, wil je niet meedoen
aan de Run maar ben je wel geïnteresseerd in trainen in een groep dan
ben je ook welkom.
Sander van Hoorn
0598-492121
sandervanhoorn@planet.nl

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

