Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 40
9e jaargang
december 2005
========================================================================================================
Bestuurssamenstelling:
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
vacature [lid]

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

WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.
Op de website is nog steeds ruimte voor verenigingen, particulieren en
bedrijven uit ons dorp. Inlichtingen bij Piet Koopmans.
E-mail adres opgeven.
Wie informatie over nieuwe artikelen op de website wil ontvangen kan zijn
e-mailadres doorgeven aan: redaktie@annerveenschekanaal.info

Nieuwjaarsinstuif.
Op zondag 8 januari 2006 wil het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen
een Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor haar leden en alle inwoners van
Annerveenschekanaal in Multifunctioneel Centrum De Badde. De instuif is gepland
van 16.00 uur tot 18.00 uur. De eerste twee consumpties zijn voor rekening van
Vereniging Dorpsbelangen. Ben je van plan meer te consumeren dan is dat voor
rekening van je eigen portemonnee. Het bestuur wenst u alvast een goede en
gezellige jaarwisseling toe. Tot 8 januari !!
Overleg met verenigingen
Afgelopen zomer is er een overleg geweest tussen Vereniging Dorpsbelangen en
de besturen van alle verenigingen in Annerveenschekanaal. Op deze avond
hebben wij openlijk gepraat over het gebruik van het Multi Functioneel Centrum met
alle voor- en nadelen. Er is toen afgesproken dit gesprek in de tweede helft van dit
jaar te evalueren. Vanwege organisatorische ontwikkelingen heeft dit overleg nog
niet plaatsgevonden. Graag zouden we het gesprek willen vervolgen op de
jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen. Gebruikelijk is dat er na de pauze
op de jaarvergadering een spreker o.i.d wordt uitgenodigd. Deze keer willen we het
dorp laten spreken. In het volgend Krinkie van eind februari/begin maart zult u hier
meer over lezen.
Feestcommissie FC2000
De feestcommissie, welke ons éénmaal in de vijf jaar verblijdt met een groot
dorpsfeest, wil graag een beetje uitrusten. Een aantal bestuursleden hebben nu al
drie maal een feest georganiseerd en zijn van mening dat er wat nieuw bloed in de
commissie moet komen. De Stichting Fc 2000 wordt met een batig saldo
ondergebracht bij de Vereniging Dorpsbelangen. Twee leden van Dorpsbelangen
zullen het slapend bestuur gaan vormen. De oud ijzer- en jaarlijkse bloemenactie
zullen gewoon doorgang vinden met de hulp van vrijwilligers. De opbrengsten van
deze acties zullen in het financieel verslag van Vereniging Dorpsbelangen worden
opgenomen.

Van Turfvaart naar Toervaart.
Onlangs heeft u weer een Bewonersbulletin in de bus gekregen. Hiermee wil men
de bevolking van de ontwikkelingen langs het kanaal op de hoogte houden.
Zoals een ieder al gemerkt heeft is men al druk bezig langs het kanaal om de grote
bruggen en de sluis te renoveren. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan
houden we u op de hoogte.

Vereniging Dorpsbelangen
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".
Volgens de heer Volkers is het rapport ingediend bij de Rijksdienst
Voor Monumentenzorg. Het rapport is nu “in procedure”.
DE WIJKAGENT
Wijkagenten Smid en Stoffers zijn bereikbaar via het algemene
nummer van de politie, te weten 0900-8844.
U kunt vragen naar wijkagenten Smid of Stoffers van de gemeente
Aa en Hunze. Het is een kwestie van gewoon doorvragen!!
Ze zijn bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.

Doortrekken fietspad TUSSENVEEN:
We doen ons uiterste best dit te verwezenlijken.
De Dienst Landelijk Gebied stelt gelden beschikbaar. Er gingen geruchten
dat eind van dit jaar gelden beschikbaar zouden komen. Helaas laat dit
nog op zich wachten.
Project DAIP
De officiële presentatie van het rapport van project DAIP zal [onder voorbehoud] in januari plaats gaan vinden. De definitieve datum zal tijdig
bekend gemaakt worden. Ook zal er binnenkort een Nieuwsbrief
verschijnen met wat er zoal speelt bij de Identiteitswerkplaats.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is
verkrijgbaar voor slechts € 3.60
bij Gerrit Meijers en Piet
Koopmans.
Vrouwen van Nu:

19 dec. bijeenkomst
jan. nog niet bekend
v.v. Hermes Avk:
6 jan. klaverjassen etc.
15 jan. klaverjasmarathon.
21 jan klaverjassen etc.
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,Feestcommissie FC 2000:
Oud ijzer actie voorjaar 2006
Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 7 jan. 2006

Ansichtkaarten:
De Vereniging Dorpsbelangen beschikt nog over een aantal ansichtkaarten gemaakt op verschillende plaatsen in ons dorp. De kaarten zijn te
koop bij Gerrit Meijers voor € 1,- per stuk.
PAASVUUR.
Ook in 2006 gaan we weer een paasvuur organiseren. Pasen is volgend
jaar op 16 en 17 april 2006. U kunt uw snoeihout alvast gaan bewaren. Er
mag alleen maar snoeihout gebracht worden.

Vergadering gezamenlijke Verenigingen Dorpsbelangen.
Afgelopen zomer, op 11 juli , zijn de Verenigingen Dorpsbelangen t.w.
Kiel-Windeweer, Kropswolde, Annerveenschekanaal, EexterveenscheKanaal en Bareveld/Nieuwediep, welke aan de vaarroute liggen, bijeengeweest om elkaar van de nieuwste ontwikkelingen van de Turf naar
Toervaart op de hoogte te houden. Op 23 januari zal dit weer plaatsvinden
in mfc de Badde. Eventuele brandende vragen kunt u melden aan het
bestuur van Vereniging Dorpsbelangen.

Kerst en Nieuwjaarswens

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen wil een ieder
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2006 toewensen

Copy:
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 41 moet
vóór . 7 februari 2006 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

