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Bestuurssamenstelling 
 

Johnny Bos [voorz.]   
Greveling 245 
tel. 468474 
 

Jan Karmelk [secr.] 
Greveling 189  
tel. 371316 
 

Marcel Hoenderken 
[penningm.] 
Greveling 3 
tel. 06-47894112 
 

Linda Zweep [redactielid 
’t Krinkie Spaien] 
Polderweg 9 
tel. 491119 
 
Patrick Nieborg [lid] 
Greveling 38 
tel. 06-50517947 
 
Grietje de Boer [lid] 
Greveling 39 
tel. 491603 
 
Sander Muskee [lid] 
Greveling 44b  
tel. 372362 
 

 

Lid van Verdienste: 
 
Lukas B. Boerma 
 

 

 

 

 

 

 
Redactie:  
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Linda Zweep en 
Gerrit Meijers. 
 

Het redactieadres is 
gevestigd bij Gerrit 
Meijers, Greveling 2, 
Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

Kerk en gebouwen 
Sinds enkele maanden heeft de Stichting Instandhouding en Exploitatie van Kerk en 
gebouwen in Annerveenschekanaal (SIEKA) een compleet nieuw bestuur. Het bestuur 
bestaat nu uit: Jaap Last           voorzitter 
                        Diewerke Wierts     secretaris 
                        Rob Rietveld      penningmeester 
                        Laurens Boersma     public relations 
                        Geert de Jonge     technische zaken 
De leden van het bestuur zien het als hun belangrijkste taak om de kerk, ondanks 
sombere financiële vooruitzichten, voor het dorp te behouden. Het pand achter de kerk 
biedt ruime mogelijkheden voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen of 
anderszins activiteiten willen ontplooien. De kerk zelf is zeer geschikt voor culturele 
activiteiten. 
Op 14 mei a.s. organiseren wij een z.g. DOE-dag, waarbij we onze dorpsgenoten willen 
vragen om een dagje – of deel ervan – mee te helpen om ons monumentale pand in 
betere conditie te brengen. U kunt u opgeven bij één van de bestuursleden.  
Het zou fijn zijn als u mee kunt helpen! 
Wij willen ook graag ook een steungroep van vrijwilligers en ondernemers organiseren. 
Mensen die bereid zijn om – incidenteel – hun expertise voor het behoud van het 
kerkgebouw  ter beschikking te stellen of kleine klusjes te doen. Het gaat daarbij om de 
kleinere zaken, zoals begeleiding en advisering bij  verzekeringskwesties, advies op het 
gebied van bouwkundige zaken of subsidietechnische of juridische kwesties. Ieder die 
bereid is om hieraan bij te dragen kan zich aanmelden bij Rob Rietveld, tel. 491740. 
Zie ook de nieuwe website: www.kerk-avk.nl. 
 

Beste inwoners van Annerveenschekanaal.  
Op de jaarvergadering is het verwijt gemaakt dat het bestuur te laat is geweest met  
informatie aangaande het plan van een aantal boeren voor het plaatsen van windmolens. 
Het is mogelijk dat het bestuur een inschattingsfout heeft gemaakt en daarvoor dan ook  
excuses. Ik zelf trek mij dat aan en voel mij daarvoor verantwoordelijk, daarom zal ik mij  
dan ook beraden om deel te blijven uitmaken van het bestuur van Dorpsbelangen. 
De conclusie die sommigen dan ook hebben gemaakt dat ik voorstander ben voor het 
plaatsen van windmolens is dan ook onjuist en geheel voorbarig. 
                                                                                                                    Johnny Bos. 
Alle gegevens en feiten over de plannen met het beoogde windmolenpark zullen direct 
en ongewijzigd op de website van Annerveenschekanaal geplaatst worden.  
                                                                                                                Het bestuur 

Dauwtrappen 
Het is een gezellig gebeuren. Je hoort de stilte. Je voelt de natuur. Je ziet het  
ochtendgloren. Op Hemelvaartsdag 2 juni organiseert Dorpsbelangen het traditionele  
dauwtrappen. We vertrekken om 06:15 uur vanaf het MFC, verzamelen om 06:00 uur.  
Trijnie Broekema en Jaap Last gaan weer een leuke route uitzoeken. We gaan onderweg  
koffie drinken en na afloop weer een lekker ontbijt. 

Opgaveformulieren worden nog rondgebracht.                                          Het bestuur 
 

AED: Automatische Externe Defibrillator. 
In het MFC is een AED aanwezig.  
Een aantal dorpsbewoners heeft gevraagd om de beschikbaarheid en inzetbaarheid te  
vergroten en toe te passen voor het hele dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen zegt  
hierbij toe om bij de Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) te informeren hoe dit te  
realiseren. Dit houdt op voorhand in dat ook bewoners van ons dorp hun steentje moeten 
bijdragen. Dit kan b.v. zijn organisatie en bereidheid tot het volgen van een cursus  
reanimatie. Maar ook het opzetten en in stand houden van een hulpkring die 24 uur op  
7 dagen, per sms gealarmeerd kan worden vanuit de 112-centrale. Na informatie en plan 
van aanpak komt het bestuur hier op terug. 
                                                                                                                 Het bestuur.  
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RUN VAN WINSCHOTEN 2011 
Aan onze dravers, 
Zaterdag 10 september is de Run van Winschoten 
met voor ons de 10 keer 10 estafette. Met dit jaar ook  
weer het Europees en Wereldkampioenschap op de  
100 kilometer met lopers van over de hele wereld wat  
het evenement extra leuk maakt. 
 

Twee hoofdsponsors voor twee teams 
Omdat het vorig jaar met onze 2 teams weer een zeer succesvolle dag was 
wat betreft prestaties en vooral gezelligheid, waren bouwbedrijf Geert de 
Jonge en Softwarebedrijf ZOO easy direct bereid hun sponsoring ook voor 
dit jaar weer in te zetten om twee ploegen op de been te brengen. En Willy 
de Jonge heeft al weer aangeboden ’s avonds het afsluitende draversdiner 
in Badde te verzorgen, super! Kortom: we kunnen ons verheugen op een 
geweldige dag die je niet wilt missen.  
 

Twee gratis trainingsavonden voor de voorbereiding 
Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de gemeente AA en Hunze ons 
verzoek voor een subsidie gehonoreerd om een trainer in te kunnen 
schakelen voor de voorbereiding. We hebben dit jaar twee trainingsavonden 
kunnen vastleggen met begeleiding van Arjanne van Heijningen van FullFitt. 
De trainingen zijn op vrijdag 24 juni en vrijdag 8 juli van 19.00 tot plusminus 
20.30 uur in Annerveenschekanaal. Invalshoek is deze keer dat draven een 
positief effect kan hebben op de stemming, het gevoel van welbevinden en de 
algehele psychische en lichamelijke gezondheid. Langzaam leert men zijn 
grenzen respecteren en verleggen, men levert een prestatie waar men trots 
op mag zijn.  
Een prima perspectief voor de aanloop naar de Run 10 x 10. 
 

Kennismaking- en opwarmrondje 
 

En nog een datum om alvast te noteren: het traditionele kennismaking- en 
opwarmloopje ‘rondje Annerveenschekanaal – Spijkerboor’ is op dinsdag 30 
augustus om 19.00 uur. 

Eigen bijdrage 
 
Voor deelname aan de Run 10 x 10 estafette vragen we een eigen bijdrage 
van 6 Euro 

Aanmelding 
 
We nodigen jullie hierbij uit om je op te geven voor de 10 x 10 estafette en/of 
trainingavonden en dit meteen te doen (wie het eerst komt..) maar uiterlijk 
woensdag 11 mei door even te mailen naar Ina en/of Waling. Je kunt je 
eventueel ook opgeven als reserve. Ook als je nu al zeker weet niet mee te 
kunnen doen of als je niet meer loopt wil je dit dan ook aan ons doorgeven. 
Weet je nog andere enthousiaste lopers/sters in je omgeving die ook graag 
mee willen doen of met de RUN of met de trainingavonden laat het ons weten. 
Mailadressen: Ina > voetvak@wanadoo.nl en walingmeijer@freeler.nl  
Met vriendelijke groeten, 
Ina Oortwijn tel: 0598-492139 
Waling Meijer tel:0598-492077 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dorpsvlag: 

 
De dorpsvlag is te koop bij Patrick,  
Johnny en Brik en Brak en kost 
slechts € 12,50. 
 

Kaart- en sjoelavonden in mfc:  
Organisatie ijsver. i.s.m. mfc en de 
inleg bedraagt € 3,00 per persoon. 
De avonden beginnen weer in 
oktober. 

Boek 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij  
 
Of bij Brik en Brak, Greveling 23. 
De prijs: slechts € 35,- 
Dorpsvlag: slechts € 12,50 
 

Feestcommissie FC 2000 
De volgende oud ijzer actie staat 
voor okt. 2011 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

 
Dinsdag 31 mei 2011, 18.30 uur 
Dinsdag 5 juli 2011, 18.30 uur 
 

Kopij 
 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 64 
moet vóór 15 juni 2011 worden  
ingeleverd bij het redactieadres. 

 

Jeu de Boulesbaan 
 

Hij ligt er en kan gebruikt worden! 
 

De website 
Ook uw vereniging kan zijn gezicht 
laten zien op: 
 www.annerveenschekanaal.info  
 

SNELHEID 
 

Matig uw snelheid tijdens het rijden 
over het dorp.  
Denk aan de 30 km zone. 
Vertrek 5 à 10 minuten eerder. 
Wees heer/dame in het verkeer. 
 

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 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten: tel.: 0900-8844 
 


