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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  
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: 
Bestuur VDA en 
Gerrit Meijers. 
g.meijers4@kpnplanet.nl  
 
Het redactieadres is 
gevestigd bij Gerrit 
Meijers, Greveling 2, 
Annerv. kanaal, 
tel. 491274 

 

                                                     SEMSLINIELOOP 
 

                                                           Lutje Turfje loop 
 

                                                     zaterdag 14 april 2012 

Eerste editie Semslinieloop Annerveenschekanaal groot succes! 
Zaterdag 14 april jl. vond de eerste editie van de Semslinieloop te Annerveenschekanaal 
plaats. Met maar liefst 145 deelnemers ging deze uit, drie onderdelen bestaand 
loopevenement, van start. Voor de kinderen was er een Lutje Turfje Loop van 1,2 km. De 
hardlopers en wandelaars mochten een parcours van 8.7 kilometer bedwingen. Het weer 
was prima en de sfeer gezellig. Bij de Lutje Turfje loop ging Rick Walraven uit Spijkerboor 
met de wisselbeker naar huis en bij de meisjes mocht Anne Plat uit Annerveensche-
kanaal deze in ontvangst nemen. Bij de heren was Thomas IJspeert uit Vollenhove de 
snelste met een tijd van 33.39 min. en bij de dames ging Sabine Spreen uit Rolde als 
eerste over de streep in een tijd van 38.45 min. 
Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers was de eerste editie van de Semslinieloop 
een groot succes wat volgend jaar zeker een vervolg krijgt. Voor een sfeerimpressie zie 
de foto’s op www.baddedravers.nl 

Ina Oortwijn 
 

Herbestemming voormalig voetbalveld annex trainingsveld. 
 

Op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen is mijn idee voor de  
herbestemming van de voormalige voetbalvelden van ons drop enthousiast ontvangen.  
Was u niet aanwezig op de vergadering en bent u nieuwsgierig naar mijn plannen, kijk  
dan op www.hoekstee.com onder het kopje ‘nieuws’. 
De kantine wordt verbouwd tot een Bed&Breakfast met 4 kamers en een gemeen- 
schappelijke ruimte. Een deel van de velden wordt gebruikt voor het weiden van  
paarden, die van mijzelf en die van ruiters die te paard rondtrekken door Drenthe en  
Groningen. Het andere deel, de helft van het wedstrijdveld blijft paardvrij. Dit deel kan  
gebruikt worden voor de sportdag van school, voor het organiseren van een  
muziekfestival of een ander mooi idee. De herinnering aan de voetbalvereniging die  
jaren lang gebruik heeft gemaakt van de velden wil ik graag levend houden door in de  
gemeenschappelijke ruimte een plek in te ruimen voor Hermes Avk-spullen. Heeft u dus 
nog spulletjes van Hermes thuis, ik denk aan bekers, teamfoto’s, shirts en dergelijke,  
dan zou ik die graag gebruiken.  
Zoals u op de site, in de artikelen van de hand van Robbert Willemsen (DvhN), kunt  
lezen is het allemaal nog niet rond. De gemeente en ik moeten nog praten over de  
voorwaarden waaronder de koop tot stand kan komen. De keuze van de gemeente  
voor mijn plan als nieuwe bestemming van de voetbalvelden is echter wel een mooie  
stap in de richting van het verwezenlijken van mijn droom en ik ben er dan ook erg blij  
mee.  

Maria Hoekman 

Realisatie van enkele punten van de Dorpsschouw 
 

Waar houdt de Vereniging Dorpsbelangen Avk zich o.a. zoal mee bezig?  
Eenmaal per jaar wordt in samenwerking met contactambtenaar H.J.Vos van gemeente  
Aa en Hunze een dorpsschouw gehouden in Annerveenschekanaal. Dan worden alle 
knelpunten etc. met de camera vastgelegd en wordt alles samengevat in een rapport. 
Aan de hand van dit rapport gaan de ambtenaren aan de slag om een en ander 
uitvoerbaar te maken. Medio 2011 werd de wateroverlast nabij het parkje tegenover het 
Grevelinkhuis aangepakt. De molgoot werd verlengd en het water probleem is opgelost. 
Onlangs is het klinkerweggetje voor Greveling 2 t/m 12 en de Eppinge 2 en 4 hersteld. 
Mocht u klachten hebben dan kunt u dit rechtstreeks doorgeven via de klachtenlijn Aa en 
Hunze of aan een van de bestuursleden van VDA. 

mailto:g.meijers4@kpnplanet.nl
http://www.baddedravers.nl/
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Hunzekoor uit Spijkerboor gaat ,,Dancing Through Life" 
In het weekend van 2 en 3 juni a.s. geeft het Hunzekoor zijn jaarlijkse  
uitvoering in MFC de Badde te Annerveenschekanaal. Diverse liederen uit  
tekenfilms zullen ten gehore worden gebracht. 
De Badde zal worden ingericht als een feestelijke concertzaal, waarin de  
sfeer van het programma door de (aan)kleding en belichting tot zijn recht zal 
komen. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar wat het koor de afgelopen 
jaren heeft gedaan en wilt u nog meer informatie over de komende  
uitvoeringen neemt u dan eens een kijkje op de vernieuwde website 
www.hunzekoor.nl  

Automatische contributiebetaling. 
De bestuursleden van Dorpsbelangen hebben tot dit jaar altijd de contributie 
aan de deur opgehaald. Dit gebeurde meestal na de grote vakantie in 
september of oktober. Een tijdrovende klus waarbij vaak meerdere malen op 
hetzelfde adres aangebeld moet worden. Zeker nu vaak meerdere 
gezinsleden overdag werken. Ook wordt men onder etenstijd lastiggevallen. 
Dit en het feit dat het storten van contant geld bij de bank een prijzige 
aangelegenheid is, heeft het bestuur besloten om over te gaan tot 
automatische inning van de contributie.  
De opzet is om medio mei een folder bij de leden in de bus te doen met uitleg 
van onze bedoeling vergezeld van een machtigingskaart. Indien men akkoord 
is met deze regeling, kunt u de ingevulde en ondertekende machtiging 
opsturen of bij een van de bestuursleden in de bus doen. Om het machtigen 
aantrekkelijk te maken is besloten de contributie bij ophalen aan huis met  
€ 0,50 te verhogen vanwege de stortingskosten bij de bank.  
Van de mensen die de penningmeester gemachtigd hebben voor automatisch 
incasso wordt dan in september de contributie voor 2012 eenmalig van uw 
rekening afgeschreven. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt in het ’t Krinkie 
Spaien. De daarop volgende jaren zal de inning plaatsvinden rond de 
jaarvergadering, ook dan is er een publicatie vooraf in ’t Krinkie Spaien 

 

OBS De Badde 
Dit is een oproep voor alle inwoners van Annerveenschekanaal. 
De leerlingen van obs De Badde kunnen sparen voor speelgoed voor binnen 
en buiten. Hierbij kunt u hen helpen om lege batterijen, defecte kleine  
huishoudelijke apparaten etc. te sparen. Op de site van Wecycle.nl kunt u  
eventueel meer informatie vinden. Men mag dit bij de school afgeven of u kunt 
doorgeven aan kinderen bij u in de buurt. Zij nemen de spullen graag mee  
naar school. Voor meer informatie kunt u bellen met 0598-491591 

 

Inwoners Annerveenschekanaal en omstreken, bedankt! 
Eind maart werd er op De Badde een fancy fair georganiseerd als afsluiting 
van het project Europa Kinderhulp. Alle vrijwilligers en bezoekers die deze 
avond tot een groot succes maakten, waren totaal overdonderd door het 
enorme bedrag dat er tijdens het project door de leerlingen van De Badde is 
binnengebracht. Op maar liefst € 2250.- bleef de teller staan. Alle leerlingen 
hebben zich meer dan 100% ingezet voor de actie en hun ouders, buren en 
familieleden aangestoken met hun enthousiasme. De sponsorloop, een heitje 
voor een karweitje en de fancy fair waren allemaal een succes en hebben 
bijgedragen aan het geheel. Naast het enorme geldbedrag heeft zich ook een 
nieuw gastgezin aangemeld. Zij nemen gedurende de zomervakantie 3 weken 
een jongetje of meisje op in hun eigen gezin. We zijn trots op hetgeen dat de 
leerlingen samen met leerkrachten, OR, ouders en iedereen die het project 
gesteund heeft, bereikt hebben. We zijn trots op de inzet en de betrokkenheid 
van de kinderen in Annerveenschekanaal. 
 

Dauwtrappen 
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, is het weer zover. We gaan weer voor 
de achtste keer het dauwtrappen organiseren. Onze vaste uitzetters hebben al 
een leuk traject in gedachte. Wilt u ook op een vroege ochtend genieten van  
de mooie natuur, de zingende vogels, de herten, hazen etc.? 
Verzamelen om 06.00 uur bij het MFC. Onderweg houden we een thee- en  
koffiepauze om even bij te tanken. Na afloop zult u weer kunnen genieten van 
een ontbijtbuffet. De inleg voor deze wandeltocht bedraagt € 6,00 p.p. 
Gaarne opgeven vóór 14 mei bij het bestuur middels de flyer die bij u in de 
bus valt.  

 

Dorpsvlag: 

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

Kaart- en sjoelavonden in mfc:  
In oktober worden deze avonden 
weer hervat. 

 
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” 

Dinsdag 5 juni 2012, 18.30 uur 
Dinsdag 17 juli 2012, 18.30 uur 
 

Kopij 
 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 70 
moet vóór 4 juni 2012 worden  
ingeleverd bij het redactieadres. 
 

MFC-bestuur 
 

Martina Kremer, voorz. tel: 491694 
Ina Oortwijn, secr. tel: 492139 
 

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]  
Voor storing aan de openbare:  
straatverlichting kunt u bellen met 
Tel: 140592 of mailen naar: 
gemeente@aaenhunze.nl  
Bij storing aan het netwerk:  
038-8516110 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten: tel.: 0900-8844 

http://www.hunzekoor.nl/
http://www.annerveenschekanaal.info/
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