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Vergaderdata 2014 
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  

Jaarvergadering 
MFC, 12 mei 2014 

20.00 uur 
Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Notulen van de vergadering van 2013 
5. Jaarverslag VDA 
6. Verslag van de penningmeester 
7. Verslag van de kascommissie 
8. Verkiezing (reserve) kascommissielid 

Aftredend: Rob Rietveld. 
9. Verslag MFC door het bestuur van de stichting 
10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Grietje de Boer 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
De notulen van de jaarvergadering 2013 zijn te lezen op de website van de 
vereniging Dorpsbelangen. Wil je bestuurslid worden van de vereniging, spreek 
dan een van de bestuursleden aan of stuur een mailtje. 
 
De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Wil je 
aanwezig zijn op de vergadering, maar ben je (nog) geen lid, meld je dan bij een 
van de bestuursleden. Het lidmaatschap kost 6,50 euro per huishouden. 
 

Een klein dorp maak je samen 
Aansluitend op het officiële deel van de vergadering zal er gesproken worden 
over ons dorp. Welke ontwikkelingen zijn er en wat kunnen we zelf, samen 
doen om het mooi en leefbaar te houden. 
 

Paasbult 
De paasbult van Annerveen en Spijkerboor heeft maar een (1) aanhangwagen 
takken uit ons dorp mogen ontvangen. Ze hadden op meer gerekend. Volgend 
jaar beter? 
 

Fusie Veenscholen 
Op 10 april 2014 hebben de directies en de MR-en van de drie Veenscholen 
samen met de algemeen directeur van de stichting PrimAH zich unaniem 
uitgesproken voor het vormen van 1 onderwijsteam gericht op fusie van de drie 
scholen. De komende tijd wordt gebruikt om de fusie voor te bereiden en 
onderzoek te doen om te komen tot een locatiekeuze. Dit onderzoek wordt 
door een onafhankelijk persoon gedaan. De keuze voor de locatie wordt samen 
met de gemeente gemaakt. Het is de wens van de MR-en  om de keuze voor 1 
van de locaties voor de zomervakantie te bepalen. 
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Semslinieloop 
12 april 2014 

Het was weer een groot succes. Het hele dorp in rep en roer als vrijwilliger of 
als loper/renner. In de uitslag vinden we ook vele namen uit ons dorp. De 
snelste jongens over 1,2 km waren Ivar Fokkema en Mark Ellens. Zij hadden 
concurrentie van Nick Hoenderken, Boudewijn Feijth, Ryan Smit, Milan 
Kremer, Lars Hoenderken en Florenteijn Feijth.. Anne Ellens was het snelste 
meisje uit ons dorp over 1,2 km. Zij nam het op tegen Anna Verboom, 
Chantal Boer, Isis Kremer, Sophie Verboom, Bente Aalders, Megan Smit en 
Yasmijn Evers. Thomas van Hoorn werd 7e op de 8,8 km. Harrie Meendering 
liep ook 8,8km en werd 22e bij de mannen ouder  dan 40 jaar, maar nog geen 
50. Karin Smit en Heleen de Jonge werden bij de vrouwen in diezelfde 
leeftijdscategorie 4e en 5e over 8,8 kilometer. Allemaal van harte 
gefeliciteerd met deze sportieve prestatie. 

 
Week van de begraafplaats 

31 mei tot en met 8 juni 2014 
De week van de begraafplaats, een mooi moment om eens te kijken op de 
begraafplaats gelegen aan de Molenwijk tussen de dorpen Spijkerboor en 
Annerveenschekanaal. De stichting Hervormde Begraafplaats Annerveen 
doet haar best om de begraafplaats er verzorgd uit te laten zien. Voor het 
knippen van de heg en het maaien van het gras krijgt zij daarvoor hulp van 
een hoveniersbedrijf. Het overige onderhoud wordt verricht door 
vrijwilligers. Hiervoor is een vaste dag: ’s zomers elke eerste dinsdagmiddag 
van de maand. Egbert Dijkema (Spijkerboor), Giny Steenge (Nieuw 
Annerveen, 0598-491248 of hsteenge@planet.nl), Rolina Esschendal 
(Eexterveen) en Dina Korte (Annerveenschekanaal) vormen het bestuur van 
de stichting. Derk Koekkoek heeft na jarenlang voorzitter geweest te zijn het 
stokje overgedragen aan Egbert Dijkema. De stichting is nog wel op zoek 
naar nieuwe leden. 

Dauwtrappen 
29 mei 2014 

verzamelen in het MFC om 5.45 uur 
Geniet van een vroege, maar prachtige wandeling. Ga mee Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag! Leden lopen gratis mee, niet-leden betalen 2,50 euro per 
persoon. Ontbijten na afloop van de wandeling kost 7,50 euro. 
(basisschool)Kinderen lopen/eten gratis mee. Tijdens de wandeling krijgt u 
een kop koffie/thee met iets lekkers. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naam……………………………………………………………….. 
 
Ik kom met ……..… personen dauwtrappen.  
 
Ik ben geen lid en betaal 2,50 euro per persoon     € __________ 
 
Ik kom met …..… personen ontbijten à 7,50 euro   € __________ 
 
Totaal                                                                              € __________ 
 
En met …… kind(eren). Zij ontbijten wel/niet mee. 
 

Ik wordt lid en betaal 6,50 euro per gezin per jaar  
en ontvang 1 ontbijt gratis. 

 
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 
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