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Bestuurssamenstelling: 
 
vacature [voorz] 
 
 
 
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 
 
vacature [lid] 
 
 
 
Hebbo Smit [lid] 
Greveling 91a 
tel. 323989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
het bestuur 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

 
Van Turfvaart naar Toervaart 

Het aanbrengen van beschoeiingen langs het Grevelingskanaal met bijkomende 
werkzaamheden is gegund aan de firma Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw 
uit Harlingen. Aan de wegzijde wordt een Enkamat A20 en aan landzijde wordt 
steenbestorting afgewisseld met azobé damwand aangebracht.  
Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht: 09-11-2006 tot 01-08-2007. 
Na 1 augustus 2007 zal met de baggerwerkzaamheden worden begonnen. 
De tekeningen etc. liggen ter inzage in het mfc. 
 

Huisnummeractie 
Er hebben zich 21 mensen aangemeld voor een huisnummer. Deze zijn inmiddels 
opgehaald bij de KIJKSHOP uit Veendam en worden binnenkort bij u bezorgd. 

 
Inrichting bosgebied achter de kerk 

Het bosgebied achter de kerk is de afgelopen tijd gereed gemaakt voor 
bosaanplant. Er zijn in het gebied een aantal poelen, voor de diverse dieren,  
gecreëerd. Zoals de zaken er nu voor staan komt de ijsbaan direct achter de kerk 
te liggen. Het bosgebied zal binnenkort beplant gaan worden. Daarna zullen wij 
proberen onze plannen ten uitvoer te brengen. We houden u van de voortgang  
op de hoogte. 

 
Foto-expositie, tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst, in het mfc 

Op zondag 14 januari 2007 heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen  
voor de 2e keer een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van 
Annerveenschekanaal in mfc “De Badde”. De opkomst was beter dan vorig jaar. 
Tevens was er een foto-expositie te bezichtigen van foto’s van ons dorp  
Annerveenschekanaal. Deze waren gemaakt door leden van de GiAF. Dit  
zijn leden van de Gieter Amateur Fotografen.  
 

Boomplantdag 
Op vrijdag 9 maart 2007 zijn er plm. 150 bomen gepland door kinderen van groep 
6, 7 en 8 van basisschool De Badde. Dit was in het kader van Herinrichting van de 
Drents-Groningse Veenkoloniën en in samenwerking met de gemeente Aa en 
Hunze en Arcadis. Wethouder Geert Jan ten Brink was aanwezig om de 1e boom 
te planten. Het stukje bos is door de kinderen gedoopt tot “BADDE-BOS”. 
 

Jaarvergadering 
De Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal houdt op dinsdag 27 maart 
haar jaarvergadering in mfc De Badde, Greveling 139. Aanvang 20.00 uur. 
Zie voor de agenda bladzijde 3 van dit blad. 
 

Fietspaden Kielsterachterweg 
Vanaf de Wildervanksterweg richting Bareveld is het fietspad weer hersteld tot 
aan het stukje bos achter Greveling 225. Het is de bedoeling om het fietspad als 
recreatief fiets/wandelpad weer begaanbaar te maken tot Bareveld. Deze werk-
zaamheden zullen dit jaar voltooid gaan worden.Op de Kielsterachterweg wordt 
een rijverbod voor langzaamverkeer van kracht vanaf de Veendammerweg tot 
Hoogezand. Dit zal dan over de secundaire weg worden geleid. 
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OUD-IJZER actie 

De oud-ijzer actie in oktober was weer een groot succes. De financiën 
komen allemaal ten goede voor het volgend feest welke in 2010 zal 
worden georganiseerd. Een advies: blijf uw oud ijzer bewaren!  
De volgende actie staat voor april/mei 2007 gepland. Contactpersoon is 
Luc Tieben, tel. 491204 
 

Dorpsommetjes 
Welke sportieve wandelaars willen meehelpen om een aantal 
dorpsommetjes (wandelroutes) voor ons dorp op papier te zetten. 
Serieuze liefhebbers kunnen zich opgeven bij het bestuur. Indien we een 
aantal ommetjes kunnen realiseren bestaat de mogelijkheid om dit op te 
gaan geven voor de Kern met Pit prijs die eens in de twee jaar wordt 
uitgereikt aan verenigingen die creatief bezig zijn voor de inwoners. 
 

Nieuwe coördinator van Hall/Larenstein in de werkplaats  
Greveling 119 

Sinds kort is er weer op geregelde tijden iemand in de werkplaats achter 
de kerk aanwezig. Het is Emiel van der Veen. Wie belangstelling heeft 
een kijkje te nemen kan gerust vrijblijvend binnenlopen. 
 

Fc 2000 
Op 16 januari j.l. is in een gezamenlijke bijeenkomst van de verenigingen 
in het dorp een nieuw bestuur geformeerd om de Fc 2000 weer nieuw 
leven in te blazen. Het nieuw bestuur bestaat voorlopig uit: Harry de  
Jonge, Otto Pauwels en Anton Jansen.  
 

Regio- en/of H/S krant 
Voor de inwoners die graag op de hoogte willen blijven wat er zoal op 
gemeentelijk niveau aan de andere kant van de Semslinie gaande is,  
heeft het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen een brievenbus aan het 
brugwachterhokje, ter hoogte van Greveling 1 bevestigd. ’s Woensdags 
is de Regio en H/S-krant na 19.00 uur af te halen. Mocht de brievenbus 
leeg zijn dan graag even melden bij P. Koopmans of G. Meijers. 
Dan zal er voor aanvulling worden gezorgd. 
 

REDERIJKERSKAMER GREVELINK  
speelt op vrijdag 30 maart 2006 in MFC De Badde te Annerveensche-
kanaal en zaterdag 31 maart 2006 in café ’t Keerpunt in Spijkerboor, 
aanvang 20.00 uur. Dit jaar worden 3 eenakters van Nobelprijswinnaar 
Harold Pinter gespeeld: 
- De Kamer – Een Soort Alaska – Victoria Station - 
Zaterdag is na de voorstelling gelegenheid tot dansen met muziek van 
diskjockey Claudia. 
Vorig jaar waren we voor het eerst sinds jaren weer terug op het dorp 
met onze voorstelling. Dat is ons heel goed bevallen. Voor de vele 
positieve reacties willen we ons publiek nogmaals bedanken!  Met 
plezier spelen we dus ook dit jaar weer in MFC De Badde. Als u het ook 
belangrijk vindt dat wij doorgaan, kunt u ons op verschillende manieren 
ondersteunen: 
1. Door naar onze voorstellingen te komen kijken, entree €5. 
2. Door donateur te worden: Voor €5 per jaar krijgt u een toegangskaart 

voor 2 personen. 
3. Door lid te worden, u bent van harte welkom: als speler, als 

ondersteuner voor techniek/decor/kostuums/soufleren/enz. 
U kunt contact opnemen met Johan Brouwer, Greveling 163, 0598 
491262, of Margriet Eilander, Greveling 43, 0598 492324.  
 

KNAPZAKROUTE: 
De nieuwe Knapzakroute is 
verkrijgbaar voor slechts € 3.60 bij 
Gerrit Meijers en Piet Koopmans. 
 

v.v. Hermes Avk:    
             6 april  2007 klaverjas/sjoelen 

             21 april 2007 klaverjas/sjoelen 
   

Rederijkerskamer Grevelink 
Voorstellingen: 
30 maart 2007 in mfc De Badde 
31 maart 2007 in café ‘t Keerpunt 

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 
De Oud ijzer actie staat voor april/mei. 
2007 gepland. Contactpersoon Luc 
Tieben, tel. 491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Zaterdag  31 maart 2007 13.00 uur. 
Dinsdag  8 mei 2007 18.30 uur. 

Copy 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 47 
moet vóór  april  2007 worden  
ingeleverd bij het 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. 
 
 
 
Een vriendelijk verzoek: Laat uw hond 
niet zijn behoefte doen op het voetpad. 
Hierover bereiken ons veel klachten. 
 
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS 
van de Gemeente: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  
Van ESSENT: defecte straatverlichting 
Tel:  0800-3366112   keuze 2 [gratis] 
Bij storing aan het netwerk: 038-
8516110 
Millieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten: tel.: 0900-8844 
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VVeerreenniiggiinngg  DDoorrppssbbeellaannggeenn  
AAnnnneerrvveeeennsscchheekkaannaaaall 
secr.: G. Meijers,                     Opgericht: 20 maart 1979 
  Greveling 2, 
  9654 PT Annerveenschekanaal. 
  tel. 0598 - 491274 
 
De Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal nodigt u hierbij uit voor de jaarvergadering op  
dinsdag 27 maart 2007 in MFC De Badde, Greveling 139 te Annerveenschekanaal, aanvang 20.00 uur. 
 
AGENDA: 
1. Opening. 
2. Notulen van de vergadering van 4 april 2006 [ter vergadering]. 
3. Jaarverslag van de secretaris [ter vergadering]. 
4. Verslag van de penningmeester [ter vergadering]. 
5. Verslag van de kascommissie. 
6. Verkiezing één kascommissielid. 
 Aftredend is: dhr. D. Koekkoek 
7. Bestuursverkiezing. 
 Anne de Vries heeft in juni vorig jaar zijn bestuursfunctie ter beschikking gesteld. 
 Trijnie Broekema stelt zich na drie jaar niet herkiesbaar. 
 Als kandidaten hebben zich aangemeld Janka van den Berg en Johnny Bos. 
 Er is nog één vacature, wie durft het aan? Gaarne aanmelden bij de secretaris. 
 Eventuele tegenkandidaten kunnen tot één dag vóór de vergadering, door tenminste tien leden van  
 de Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. 
8. Rondvraag. 
9. Pauze 
 Na de pauze zullen we geïnformeerd worden over de status van “Beschermd Dorpsgezicht”. 
 Namens de RACM komt de heer O. Kloosterman. De afkorting RACM staat voor: Rijksdienst Archeologie,  
 Cultuurlandschap en Monumenten, in november 2006 door fusie voortgekomen uit Rijksdienst  
 Oudheidkundig Bodemonderzoek en Rijksdienst Monumenten Zorg. 
 Namens de gemeente zullen aanwezig zijn Charles Houx (monumentenzorg/digitalisering  
 best.plannen) en Peter van der Veen (bestemmingsplannen). 
 Hierna zal Harm Jan Vos middels een Power Point presentatie de Schouw laten zien die we gezamenlijk 
 met Eexterveenschekanaal hebben gehouden afgelopen jaar. 
10. Sluiting. 

 

 
PAASVUUR!!!   9 april    PAASVUUR!!!    9 april    PAASVUUR!!! 

 

De PAASBULT zal weer worden opgebouwd ±  500 m. voorbij het voetbalveld, aan de Polderweg.  
U moet zelf zorgen voor het transport van uw snoeihout.  
 

ABSOLUUT GEEN DIKKE BOOMWORTELS OF GEVERFD HOUT! 
Hier zal streng op worden toegezien! 

 
Brengen:          Vrijdag  6 april van 14.00  tot 17.00 uur en  
                          zaterdag 7 april van 10.00 uur tot 15.00 uur.  
Paasmaandag 9 april 2006 zal om ± 19.30 uur het vuur worden aangestoken door enkele  
                          schoolkinderen die door loting worden geselecteerd. 
Voor jong en oud is er iets te drinken, voor kinderen is er een verrassing.  
We hopen u bij de paasbult te kunnen begroeten. 
 

WILT U ER ZELF ZORG VOOR DRAGEN DAT ALLES VEILIG VERLOOPT, 
 

U BENT ER GEHEEL OP EIGEN RISICO!!!! 
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Onderstaand schrijven hebben we ontvangen van Schelte Kooistra van waterschap Hunze en Aa’s om  
enige duidelijkheid te krijgen omtrent de eigendomsstroken langs het Grevelingskanaal. 
 

 

 

 

 

 

 

Aanleiding:  
Bijeenkomst 30 januari 2007 van dorpsverenigingen aan vaarverbinding Zuidlaardermeer – Bareveld. 
 

Inleiding 
 
Naar aanleiding van vragen, gesteld door de dorpsverenigingen van Kiel-Windeweer en  
Annerveenschekanaal/Eexterveenschekanaal, omtrent de nut en noodzaak voor het waterschap Hunze  
en Aa’s van de eigendomsstroken langs het Grevelingskanaal en het Kieldiep wil ik door dit artikel een  
uitleg hierover geven. 
In 1988 is het Herinrichtingsplan vastgesteld. In de daaropvolgende periode is de lijst van rechthebbenden  
opgesteld alsmede is de 1e schatting van de waarde hiervan vastgesteld. Dit is in 1991 gebeurd. 
In de periode tot 1996 is het inventarisatieplan opgesteld. In dit plan wordt o.a. aangegeven welke stroken 
en andere zaken benodigd zijn voor openbare cq maatschappelijke doeleinden. Wegen en waterlopen  
alsmede de onderhoudspaden behoren daartoe. In die periode is door het voormalige waterschap  
De Oostermoerse Vaart en de rechtsopvolger waterschap Hunze en Aa aangegeven dat het waterschap  
een strook van 3.00 meter langs het Grevelingskanaal toegedeeld wenste te hebben.  
Bij vaststelling van het inventarisatieplan in 1996 is gebleken dat dit gehonoreerd was. 
 
Waarom deze stroken? 
 
De motivatie voor de verwerving van deze stroken was dezelfde als ook nog in deze periode nl. het  
voorkomen van schadeclaims in de toekomst. Ofschoon er destijds nog geen sprake was van het geschikt  
maken van deze kanalen als vaarwegen, is ook voor onderhoudswerk zoals baggeren mogelijk ruimte op  
de aangrenzende oevers benodigd. Wij denken dan aan plaatsen voor het overslaan van het baggerslib op  
andere transportmiddelen, het tijdelijk bergen van uitkomende óf nieuwe materialen bij  
onderhoudswerkzaamheden aan de oever e.d. Deze motieven blijven gehandhaafd, nu er wel sprake is  
van vaarwegen. 
In het verleden is het voorgekomen dat daar waar wij deze stroken niet in eigendom hadden, wij  
geconfronteerd werden met schuurtjes en andere opstallen, die slechts tegen hoge schadevergoedingen  
waren op te ruimen of te verplaatsen. De ruimte is dus gewoonweg nodig, ook als werkzaamheden vanaf  
het water worden uitgevoerd. 
 
Wat is verder de bedoeling met deze stroken? 
 
Het waterschap gaat geen doorgaande onderhoudsstrook cq maaipad aanleggen over deze strook! 
Het waterschap wil met iedere aanliggende eigenaar een gebruikersovereenkomst afsluiten waarin staat 
aangegeven wat er wel en wat er niet mag met, en op, de stroken. 
In grote lijnen: De strook mag gewoon gebruikt worden als tuin, de erfafscheidingen mogen blijven staan.  
Er mag zonder toestemming van het waterschap niet worden gebouwd op deze stroken.  
Verdere bepalingen en de mogelijkheden staan in de concept-gebruikersovereenkomst die een ieder  
gekregen heeft van het waterschap. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u dat verkrijgen bij de  
vastgoedmedewerker Roelof Popken, telefoon 0598-693225 of via de mail r.popken@hunzeenaas.nl. 
Voor overige informatie kunt contact opnemen met Schelte Kooistra, telefoon  0598-693280 of 
via de mail s.kooistra@hunzeenaas.nl  
 

 


