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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 2014 
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 
In de vorige Krinkie deed het bestuur van Dorpsbelangen de oproep aan u om 
te laten weten wat u bezig houdt of waar Dorpsbelangen zich volgens u mee 
bezig zou moeten houden.  Daarop hebben we meerdere reacties gehad.  
Allen die gereageerd hebben, hartelijk dank! In dit Krinkie vindt u een aantal 
van de onderwerpen die zijn aangedragen door uw mede-dorpsbewoners. 
Wilt u ook iets inbrengen laat het aan een van de bestuursleden weten, of 
stuur een mail naar dbannerveenschekanaal@gmail.com. Ook als u zelf iets 
wilt plaatsen in ’t Krinkie kunt u dat op dat mailadres aanleveren. 
 

Samenwerking Veenscholen 

De scholen in Annerveenschekanaal, Nieuw-Annerveen en Eexterveen 
willen samenwerken en misschien op termijn fuseren. Wat betekent dit 
voor de kinderen die nu op deze scholen zitten of voor nieuwe 
kinderen? Dat was een van de vragen die gesteld werden op de 
informatieavond over dit onderwerp in De Badde. Het onderwijzend 
team van De Badde, MR-leden van de drie scholen en de algemeen 
directeur van PrimAH, Saakje Berkenbosch, waren op die avond 
aanwezig om te vertellen over het besluit om het onderwijzend 
personeel meer samen te laten werken, kennis te laten delen en van 
elkaar te leren. Dit wordt gedaan om kwalitatief goed onderwijs te 
kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. Maar ook om de gevolgen 
van het dalend aantal leerlingen op te vangen. Over de toekomst had 
een van de aanwezige ouders ook een idee: alle drie de scholen samen 
in een nieuw gebouw. Dit idee werd positief ontvangen door de 
aanwezigen, maar de vraag is hoe reëel dat idee is. Op de scholen in 
Nieuw-Annerveen en Eexterveen zijn ook informatieavonden 
gehouden. Elke avond verliep anders volgens Saakje. In 
Annerveenschekanaal leverde de informatie naast antwoorden, vooral 
ook vragen op. 

Jaarvergadering 
MFC, 12 mei 2014 

Praat mee over de toekomst van ons dorp 
Het bestuur wil iemand uitnodigen om ons iets meer te vertellen over 
kleine dorpen. Hoe gaat het met de kleine dorpen? Klopt het dat 
steeds meer mensen wegtrekken van het platteland? Kunnen inwoners 
van een dorp iets doen om het leefbaar te houden? Of zijn we 
overgeleverd aan …. Kom ook en praat mee over de toekomst van ons 
mooie dorp. 

Dorpsschouw 

Het is al weer enige tijd geleden dat er een dorpsschouw is gehouden 
in ons dorp. Op 7 april wordt de schouw besproken met de gemeente. 
Zijn er nog dingen die u het bestuur mee wilt geven voor dat gesprek? 
Vertel het een bestuurslid of zet het op de mail, 
dbannerveenschekanaal@gmail.com 



Vereniging Dorpsbelangen                                    no 77, blad 2 

 

Paasbult 
Voorjaarsschoonmaak in de tuin, het is er net weer voor! Waar kunt u 
met uw takken naar toe?  

- Brengen naar de paasbult van Annerveen en Spijkerboor aan 
de Broekdijk. Dit kan op zaterdag 19 april tussen 10 en 14 uur. 
Dit kost 5 euro per aanhanger en bij grote hoeveelheden wordt 
een inschatting gemaakt van de kosten. Alleen snoeihout, 
stobben worden geweigerd. 

- In week 14 (31 maart tot en met 5 april) kunt u het gratis 
aanbieden bij de gemeente, ABS Spekstoep in Gieten. Vergeet 
uw afvalpas niet! 

Veldje Bram en Knor 
Tot eind vorig jaar liepen er twee varkens, Bram en Knor, op een 
veldje voor het Grevelinghuis. Bram en Knor vonden het gras en vooral 
wortels van gras en bomen erg lekker. Het veldje ligt er nu dan ook 
zwart en verlaten bij. Bram en Knor waren onderdeel van een project 
van de PeerGrouP om zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen 
voedsel. Het project heeft een jaar geduurd en is feestelijk afgesloten 
met een BBQ (met dank aan Peter Karmelk). Een aantal 
dorpsbewoners heeft er veel plezier aan beleefd, maar nu ligt er een 
stuk zwarte grond. Dat het veldje nog niet hersteld is, heeft 
verschillende redenen: worden er fruitbomen geplant, of weer iepen?; 
dorpsfruit van dorpsbomen is leuk en lekker, maar onderhoud van 
fruitbomen kost meer werk; is er al een kapvergunning?. Zo werd er 
vooral veel gepraat over het herstel, maar nog niets gedaan. Marcel 
Hoenderken zal het veldje dit voorjaar grondig onder handen nemen. 
Nog heel even geduld dus, dan ziet de entree van het dorp er weer 
piekfijn uit. 
 

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,-  
Het parcours loopt door ons mooie dorp, dit betekent enige 
verkeershinder op 12 april. 
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 of klachten kunt u 
bellen met 
Tel: 140592 of mailen naar 

gemeente@aaenhunze.nl  
 
Bij storing aan het netwerk 
038-8516110 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten:  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. 
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