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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 

 
De Brugafdraaister. 

 

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen heeft een verzoek bij het college van 
de gemeente Aa en Hunze ingediend om het in maart gestolen beeld, De 
Brugafdraaister, weer terug te laten keren op haar sokkel voor MFC De Badde. 
De gemeente Aa en Hunze is eigenaar van het beeld. Het verzoek zal in week 49 
in het College worden behandeld. De maker van het beeld, Bert Kiewiet, is 
enkele jaren geleden helaas overleden. Informatie bij z’n dochter Egbertje heeft 
opgeleverd, dat de mallen van ons beeldje helaas niet meer aanwezig zijn. 
Volgens haar betekent het niet dat het beeld niet meer (na)gemaakt kan worden. 
Over het verdere verloop tot herplaatsing van onze Brugafdraaister houden wij u 
op de hoogte via volgende Krinkies. 
Jan Karmelk, secretaris VDA. 
 

Eindejaarsfeest op 30 december 2011. 
 
Op 30 december 2011 wordt er weer, door enthousiaste  
vrijwilligers, het eindejaarsfeest georganiseerd in MFC de Badde 
Schrijf deze datum alvast in je agenda!  
Raadpleeg ook het Infobulletin die samen met dit Krinkie Spaien  
bij u in de bus valt. 
 

Dorpskerstboom 
 

Ook dit jaar zal de Vereniging Dorpsbelangen tegenover het Grevelinkhuis een 
kerstboom plaatsen. Hier hoort natuurlijk ook een Kerstgedachte bij. Hiervoor zijn 
vele synoniemen en twee horen hier zeker bij.  
En dat zijn: verdraagzaamheid en respect.  
Wij hopen dan ook, wanneer u de boom passeert, dit door uw gedachten gaat. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsbelangen. 
 

Op zondag 8 januari 2012 organiseren we voor de 7e keer een 
Nieuwjaarsbijeenkomst in MFC De Badde. Aanvang 16.00 tot ± 18.00 uur.  
Een hapje en een drankje staan voor u klaar. Dit is een mooie gelegenheid tot 
het kennismaken en gezellig bijkletsen met uw mededorpsbewoners.  
Alle inwoners zijn van harte welkom. 
 

Jeugdwerk 
 

Het einde van het jaar is alweer bijna in zicht! 
Ook dit jaar gaan we vanuit Jeugdwerk weer een oliebollenactie organiseren.  
In de week van 12 december zullen we de opgavenformulieren huis aan huis  
bezorgen. Deze halen we zaterdag 17 december weer bij u op.  
Graag bij de bestelling direct afrekenen. 
Mocht u niet thuis zijn dan kunt u het briefje ook inleveren en/of betalen bij de  
familie Koiter, Greveling 35. 
Alle vrijwilligers van Jeugdwerk wensen u alvast fijne feestdagen en een goede  
jaarwisseling! 
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Geachte hondenbezitters 
 

Een oproep aan alle hondenbezitters in ons dorp. Als jullie  
in het donker langs de kanaalkant de hond(en) uitlaten zijn  
jullie niet altijd goed zichtbaar. Daarom een vriendelijk verzoek 
om d.m.v. het dragen van kleding met reflecterende strepen of lampjes  
jullie beter zichtbaar te maken voor het overige verkeer.  
Zo voorkomen we ongelukken en vergroten we de verkeersveiligheid  
in het dorp. Dus mensen wees zichtbaar in het donker!! 
Grietje de Boer, Dorpsbelangen. 

 

Olympisch Aa en Hunze 
 

In 2012 staat de gemeente Aa en Hunze in het teken van sport en bewegen. 
Hiervoor is het komende jaar uitgeroepen tot Olympisch Aa en Hunze 2012. 
Het is de bedoeling om tijdens dit jaar zoveel mogelijk inwoners aan het 
bewegen te krijgen. Iedereen kan deelnemen aan verschillende sport,- en 
beweegactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeente, dorpen, 
scholen, bedrijven, verenigingen en andere organisaties. Heeft u zelf een leuk 
idee voor een sport,- en of beweegactiviteit, laat het de gemeente weten, want 
de gemeente stelt hiervoor subsidies beschikbaar.  
Vanaf de maand januari zal er maandelijks een grote Olympische 
sportkalender verschijnen en wekelijkse activiteitenoverzicht in het huis-aan-
huis blad, de Schakel. Daarnaast zal er een website gelanceerd worden.  
U kunt ons nu al volgen op facebook en twitter. Het trefwoord hiervoor is 
OlympischAaenH. Vervolgens klikt u op de facebookpagina op de button, vind 

ik leuk, zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.   
Meer informatie over Olympisch Aa en Hunze kunt u vinden op de 
gemeentelijke website: www.aaenhunze.nl , onder kopje toerisme & vrije tijd, 
sport, Olympisch Aa en Hunze.  
U kunt ook contact opnemen met Maral Oosting, sportambtenaar, 
telefoonnummer (0592) 267768 of per e-mail olympisch@aaenhunze.nl  
 
 

Zorg goed voor een ander !  Zorg goed voor jezelf ! 
 

Mantelzorg, wat is dat eigenlijk? Bij de één gaat een lichtje branden, de ander  
heeft er nog nooit van gehoord. Wellicht bent u mantelzorger. Dan is het fijn  
om te weten dat u ergens op terug kunt vallen. Centraal Punt Mantelzorg is  
er voor u. Dit is een punt waar u ten alle tijde, kosteloos en zonder verwijzing  
terecht kunt voor: informatie en advies, emotionele ondersteuning,  
bemiddeling, dienstverlening, vervangende zorg, lotgenotencontact en het  
bezoeken van themabijeenkomsten.  
Centraal Punt Mantelzorg is onderdeel van Stichting Welzijn Aa en Hunze. De 
mantelzorgconsulent Bianca Huivenaar is op maandag tot en met donderdag 
tijdens kantoortijden bereikbaar via tel: 0592-245920. 
www.mantelzorgaaenhunze.nl  

 
Soms even een klein beetje hulp. 

Veel ouderen in de gemeente Aa en Hunze wonen er met veel plezier. Maar  
er zijn ook ouderen die te maken krijgen met beperkingen,etc. Zaken die het  
dagelijks leven er allemaal niet gemakkelijker op maken. Maar soms weet u 
ook de wegen niet te bewandelen of iets weerhoudt u ervan om stappen te  
ondernemen. 
Stichting Welzijn Aa en Hunze biedt een huisbezoek aan. 
Wilt u graag een huisbezoek of kent u iemand die behoefte heeft aan een 
bezoek, dan kunt u contact opnemen met Kiena ten Brink, Ouderenadviseur 
van Stichting Welzijn Aa en Hunze, telefoon 0592-245910. 

 

  HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  VVeerreenniiggiinngg  DDoorrppssbbeellaannggeenn  

  wweennsstt  uu  PPrreettttiiggee  KKeerrssttddaaggeenn    

  eenn  eeeenn  VVoooorrssppooeeddiigg  eenn  GGeezzoonndd  22001122       
 

 

Dorpsvlag: 

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

Kaart- en sjoelavonden in mfc:  
Zaterdag 17 dec., aanvang 20.00 uur 
Vrijdag 6 jan. 2012 aanvang 20.00 u.  
Zaterdag 15 jan., aanvang 20.00 u. 
Vrijdag 4 febr., aanvang 20.00 u. 
Zaterdag 19 febr., aanvang 20.00 u. 

 
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 voorjaar 2012 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Zaterdag 14 jan. 2012, 13.30 uur 
Dinsdag 6 maart 2012 18.30 uur 
Dinsdag 24 april 2012 18.30 uur 
 

Kopij 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 67 
moet vóór 25 jan. 2012 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 
Haast, druk, haast, druk, haast.  

Matig uw snelheid tijdens het rijden 
over het dorp.  
Denk aan de 30 km zone. 

Vertrek liever 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 


