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Bestuur 
Patrick Nieborg  
[voorzitter]  
Greveling 38 
tel. 06-50517947 
 
Sander Muskee  
[secretaris] 
Greveling 44b  
tel. 372362 
 
Marcel Hoenderken 
[penningmeester] 
Greveling 3 
tel. 06-47894112 
 
Grietje de Boer 
Greveling 39 
tel. 491603 
 
Maria Hoekman  
Polderweg 27 
tel. 06-50813231  
 
Charlotte van Kruchten 
Greveling 40 
tel. 492121 
 

Lid van Verdienste 
Lukas B. Boerma 
 

Vergaderdata 
3 maart, 7 april, 12 mei, 2 juni, 7 juli, 
1 september, 6 oktober, 3 november, 
1 december 
 

Secretariaat 
Greveling 44 B 
Tel:  0598-372362 

dbannerveenschekanaal@ 
gmail.com 

 
Kopij 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien kan 
worden ingeleverd bij 
redactie@annerveenschekanaal.info 
of Greveling 44b 
 
Website 
Heeft u al een kijkje genomen op de  
website? 

www.annerveenschekanaal.info  

Dorpsbelangen 
Het bestuur van Dorpsbelangen hoort graag van u wat u bezig houdt of waar 
Dorpsbelangen zich volgens u mee bezig zou moeten houden.  
In het jaar 2014 vergadert het bestuur op de volgende data 3 maart, 7 april, 
12 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december. 
Wilt u iets inbrengen op een vergadering laat dit dan aan een van de 
bestuursleden weten of stuur een mail naar 
dbannerveenschekanaal@gmail.com .  

 
Klachten melden bij de gemeente 

Vereniging Dorpsbelangen overlegt met de gemeente over dingen die beter 
kunnen in het dorp. Het gaat dan bijvoorbeeld over slecht wegdek of 
overstromende putten. De gemeente wil het echter ook graag van de 
inwoners van het dorp horen als er iets mis is. Hoe meer meldingen de 
gemeente krijgt, hoe eerder zij iets zal aanpakken. Het telefoonnummer van 
de gemeente is 14 0592.  U kunt ook via de website van de gemeente een 
melding doen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

 
Politiek café in ’t Keerpunt 

20 februari 2014, 20.00 uur Spijkerboor 
 

Vier jaar geleden organiseerde ’t Keerpunt voor het eerst een politiek café, 
waarin de fractievoorzitters van alle politieke partijen de kans kregen hun 
programma voor de komende jaren toe te lichten. Toen werden als 
belangrijkste onderwerpen naar voren gebracht: 

- geen lastenverzwaring voor de burger; 
- aanspreken van de reserves; 
- een beter functionerend ambtelijk apparaat tegen lagere kosten; 
- leefbaarheid in de dorpen (o.a. woningbouw, scholen en 

dorpshuizen) 
Nu de huidige raadsperiode er bijna op zit is het tijd de balans eens op te 
maken. Zijn de lasten voor de burger, ondanks de crisis inderdaad niet 
verzwaard? Hoe zit het met de kosten van het gemeentelijk apparaat en de 
tevredenheid van de burgers over de gemeente? En wat te denken van de 
leefbaarheid in de dorpen? En waarom noemde eigenlijk niemand vier jaar 
geleden het woord windmolen? 
 
Wat hebben de partijen waar gemaakt? Maar uiteraard ook wat beloven zij 
voor de toekomst? Wat zijn de speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s 
voor de komende vier jaar? Op donderdag 20 februari krijgen de partijen weer 
de mogelijkheid om met elkaar en het publiek de degens te kruisen en duidelijk 
te maken waarom zij de beste keuze zijn voor de gemeente Aa en Hunze en 
haar inwoners. 

MFC 

Het MFC bestuur is dringend op zoek naar bestuursleden. Wilt u / wil je 
meedenken over het MFC en het belang van het MFC voor het dorp, meld je 
dan bij Gezienus Menninga, Greetje Muskee of Otto Pauwels.  
Steek je liever de handen uit de mouwen voor het onderhoud van het gebouw, 
ook daarbij kan het MFC bestuur je hulp gebruiken. 

mailto:dbannerveenschekanaal@gmail.com
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Jouw idee samen uitvoeren 
Heb je een idee of plan dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een mooie en 
leefbare omgeving? De gemeente is op zoek naar goede initiatieven en heeft 
daarvoor geld beschikbaar. Dien je idee in en voer het samen uit! 
 

De gemeente heeft in totaal 50.000 euro beschikbaar voor initiatieven die een 
positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Het doel is om plannen van 
inwoners die hieraan bijdragen met dit geld te stimuleren en ondersteunen. 
Tot en met 16 maart 2014 kunt u uw plan indienen. 
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de ingediende ideeën. Deze 
commissie is samengesteld uit inwoners van de gemeente. Inwoners konden 
zich zelf aanmelden om deel uit te maken van de commissie. Op basis van alle 
ingekomen aanvragen stelt de commissie een advies op voor het college. 
 

Waar moet een idee of plan  aan voldoen? Er gelden enkele spelregels: 
- een idee/plan komt ten goede aan inwoners van een gebied (en niet 

alleen van dorp of buurt): 
- het idee/plan wordt gedragen door medebewoners en voorziet in een 

behoefte; 
- dorpsgenoten zullen meewerken aan de uitvoering van het idee/plan 

door er zelf tijd of geld in te steken; 
- het plan moet bijdragen aan een blijvende verandering. Het geld is dus 

niet bestemd voor een eenmalig feestje of bijeenkomst. 
 Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente en bij Harm Jan 

Vos. communicatie@aaenhunze.nl of 0592-267865 
 

 

Sjoel- en kaartavonden 

Door te weinig deelnemers gaan de geplande sjoel- en kaartavonden in het 
MFC niet door. 
 

Semslinieloop 
12 april 2014 

Dankzij sponsorbijdragen van de gemeente Aa en Hunze en bedrijven die 
actief zijn in Annerveenschekanaal kunnen we, met de inzet van vele 
vrijwilligers uit ons dorp, dit sportieve evenement weer organiseren. Speaker 
is onze burgemeester Eric van Oosterhout. 
 
Voor kinderen is er de lutje Turfloop van 1,2 km, wandelaars volgen een route 
van 11 km en hardlopers hebben keus uit 4,6 km en 8,8 km. De Semslinieloop 
is onderdeel van het jeugdkampioenschap van Aa en Hunze en van het 
loopcircuit Rabocup Noord Drenthe. 
 
Voor iedere gefinishte deelnemer is er een mooie herinneringmedaille en soep 
met een broodje plus kans op mooie prijzen door verloting. Voor de snelste 
dames en heren hardlopers zijn er geldprijzen en punten voor het Rabocup 
loopcircuit te verdienen. Ook de gouden turven worden dit jaar weer 
uitgereikt.  
 
Op de dag zelf kan er worden ingeschreven tot 13.00 uur in MFC de Badde,  
Greveling 137 te Annerveenschekanaal. Deelname voor kinderen is gratis. 
Inschrijving lopers en wandelaars € 7,-  
 
Meer informatie vindt u op www.kidsrunaaenhunze.nl, 
www.rabocupnoorddrenthe.nl en www.baddedravers.nl  
 

 
Dorpsvlag 
De dorpsvlag is voor € 12,50 te koop bij 
Sander Muskee. 

 
Feestcommissie FC 2000 
De volgende oud ijzer actie staat voor 
het voorjaar 2014 gepland. Mocht u 
eerder metalen willen aanbieden kunt  
contact opnemen met  Luc Tieben, tel. 
491204 of Harrie de Jonge tel. 468210 

 
Oud papier actie De Badde 
zaterdag 29 maart half 2 
dinsdag 13 mei half 7 
dinsdag 17 juni half 7 
dinsdag 1 juli half 7 
 
MFC-bestuur 
Gezienus Menninga  
Greetje Muskee  
Otto Pauwels  
 
Calamiteiten/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 
 

De Badde 
Spaar lege batterijen voor De Badde. Zij 
kunnen er binnen- en buitenspeelgoed 
mee verdienen. Batterijen kunt u 
inleveren bij school of meegeven aan 
kinderen bij u in de buurt. 
Informatie: 0598-491591 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereniging Dorpsbelangen 
Annerveenschekanaal. 


