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Bestuurssamenstelling: 
 
vacature [voorz] 
 
 
 
Piet Koopmans [penningm] 
Eppinge 4 
tel. 491446 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Janka van den Berg [lid] 
Greveling 1 
tel. 491095 
 
Annemoon van Liebergen 
[lid] 
Greveling 183 
tel. 492018 
 
Johnny Bos [lid] 
Greveling 245 
tel. 468474 
 
Hebbo Smit [v.v.] 
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 

Dauwtrappen 
We willen weer gaan dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Start om 06.00 uur ’s 
morgens bij het mfc. Het zal weer een tocht worden van plm. tien km. 
Onderweg wordt een tussenstop ingelast voor een kop koffie of thee en voor de 
kinderen fris. Na afloop kunnen we, in het MFC, genieten van een kleine 
broodmaaltijd, t.w. broodje ham, broodje kaas en een kop groentesoep.  
Voor de catering willen we graag weten hoeveel mensen aan deze tocht willen 
deelnemen. Daarom het dringend verzoek zich op te geven bij één van de 
bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen vóór 12 mei a.s.  
De kosten bedragen € 4,50 per persoon. Graag gelijk bij opgave betalen.  
Houdt deze datum dus vrij, het belooft een mooie tocht te gaan worden.  
De route zal uitgezet worden door Trijnie Broekema. 

 
Inrichting bosgebied achter de kerk 

Het bosgebied achter de kerk is eind maart ingeplant. Er zijn in het gebied een 
aantal poelen, voor de diverse dieren, gecreëerd. De ijsbaan is direct achter de 
kerk gesitueerd. Op korte termijn zullen wij proberen onze plannen ten uitvoer te 
brengen. Het plan is opgegeven voor de prijsvraag Kern met Pit van de KNHM. 
We houden u van de voortgang op de hoogte. 
 

Beschermd Dorpsgezicht 
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen in maart j.l., heeft de heer Kloosterman 
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg de aanwezigen een toelichting gegeven 
bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht  Annerveensche-
kanaal. In Annerveenschekanaal, maar ook in Kiel-Windeweer en een deel van 
Eexterveenschekanaal, is de oorspronkelijke structuur van het veenkoloniale dorp 
goed bewaard gebleven. Ook zijn er nog een aantal specifieke panden die aan de 
bloeiperiode van ons dorp herinneren. Het is niet zo dat wij straks een “Orvelte” 
worden waar helemaal niets meer mag. Wel zullen alle bouw- en verbouw-
aanvragen extra worden bekeken. Voor werken waar nu kan worden volstaan met 
een melding of lichte bouwaanvraag zal te allen tijde een volledige 
bouwvergunning moeten worden ingediend. Verder heeft de heer Kloosterman 
ons een stukje ontwikkelingsgeschiedenis van een veenkolonie verteld. Een 
kenmerk is altijd een hoofdkanaal met diverse wijken. De wijken vormden een 
hinderlijke onderbreking van de wegen en bebouwing. Met als gevolg veel 
kostbare bruggen. Dit noemt met een “enkelkanaalsontginning”. 
In een later stadium ging men over op twee hoofdkanalen, met elk wijken naar de 
vervening en tussen de kanalen een niet door wijken onderbroken bebouwing. 
Wildervank is hiervan een voorbeeld met de bebouwing tussen Ooster- en 
Westerdiep. Dit noemt men een ”dubbelkanaalsontginning”. Ook te 
Annerveenschekanaal is deze werkwijze toegepast. Echter aan de Oostzijde ligt 
de provinciegrens en deze vormde tevens de grens van de verveningsconcessie. 
Ergo Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal  behoren tot het model 
“half-dubbelkanaalsontginning”. 
Doel van de aanwijzing is de karakteristieke, met de historische ontwikkeling 
samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen 
als zwaarwegend belang bij de toekomstige ontwikkelingen binnen het gebeid. 
Op de website van de Rijksdienst voor Monumentenzorg vindt u meer informatie 
over procedures en dergelijke. Zie www.racm.nl. 
Waarschijnlijk zal eind van dit jaar meer bekend gaan worden. 
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OUD-IJZER actie 
De oud-ijzer actie in april was wederom een groot succes. De financiën 
komen allemaal ten goede voor het volgend feest welke in 2010 zal 
worden georganiseerd. De volgende actie staat voor de herfst van 2007 
gepland. Contactpersoon is Luc Tieben, tel. 491204 
Een advies: blijf uw oud ijzer bewaren!  
 

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 nieuwe 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. 
 

Paasvuur 
Ook dit jaar hebben wij een groot paasvuur gehad. Volgens insiders was 
het de grootste bult sedert jaren. Veel  inwoners gebruikten deze 
mogelijkheid om snel van snoeihout, coniferen e.d. af te komen. In 
voorgaande jaren wilde men nog wel eens een boomstobbe afleveren. 
Deze waren er dit jaar niet bij. Er bleef dan ook niets als as over. In totaal 
negen grote afvalzakken, die bij de gemeentewerf moeten worden 
ingeleverd. Hiervoor ontvangen wij dan een bon welke weer wordt 
ingeleverd bij de gemeente. Na ontvangst wordt dan een financiële 
bijdrage door de gemeente aan de organisatie toegekend. 
Graag willen wij langs deze weg de families Sloots en Steenge 
bedanken voor  het gebruik van hun grond om het paasvuur op te 
bouwen. Uiteraard ook Heino Bouwman die, met zijn mobiele kraan, 
telkens weer van een chaotische bult hout een net paasvuur weet te 
maken en Jan Koiter, die het stro leverde waardoor de bult in een 
oogwenk in lichterlaaie stond. 
De dames die de door de pachters van het MFC geleverde koffie en het 
sterkere spul inschonken aan het door Wim Kremer opgebouwde 
kraampje. 
Ook Ina Oortwijn stond daar klaar met haar EHBO-tas. Gelukkig kon ze 
haar inzet beperken tot het inschenken van koffie. 
Tot volgend jaar, Gerrit, Hebbo, Johnny en Piet. 

 
Contributie 

Evenals vorig jaar stellen wij u in de gelegenheid de contributie voor 
2007 per bank of giro aan ons over te maken. De contributie bedraagt € 
5,00 per gezin en  € 2,50 voor een alleenstaande. Graag overmaken op 
rekening 30.29.32.917 t.n.v. Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, met 
vermelding van straat en huisnummer. 
Betaald u liever contant dan wacht u tot een van de bestuursleden bij u 
langs komt.  

Zwerfvuilactie 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen overweegt voor de 
vakantie een zwerfvuilactie te organiseren i.s.m. de ouderraad van o.b.s 
De Badde. Een overleg moet nog plaatsvinden. 
 

 

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

v.v. Hermes Avk:  
 

          Geen mededelingen ontvangen 
           Foto’s 40-jarig jubileum staan 
           op de website. 
 

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 de herfst 
van 2007 gepland. Contactpersoon Luc 
Tieben, tel. 491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Dinsdag 8 mei  2007 18.30 uur. 
Dinsdag 26 juni 2007 18.30 uur. 
Dinsdag 4 sept. 2007 

 
Copy 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 48 
moet vóór 4 juni  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 de laatste tijd 
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 


