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Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Tijdens de jaarvergadering op 12 mei is het bestuur van Dorpsbelangen 
gewijzigd is er een nieuw kascommissie lid gekozen en zijn vele onderwerpen 
de revue gepasseerd.  
- Grietje de Boer trad af als bestuurslid van de vereniging Dorpsbelangen. Ze 
kreeg op eigen verzoek geen pen. Het bestuur had natuurlijk wel een ander 
blijk van dank voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de vereniging. 
- De kascommissie laat weten dat de boeken van de vereniging weer netjes zijn 
bijgehouden door Marcel Hoenderken. Harry de Jonge mag als nieuw  (reserve) 
kascommissielid volgend jaar Sander van Hoorn en Ina Oortwijn helpen bij het 
beoordelen van het financiële verslag.  
- Naar aanleiding van het financieel jaarverslag en de notulen van vorig jaar is 
gesproken over de hoogte van de contributie. De vergadering besluit dat de 
contributie dit jaar niet verhoogd wordt, dat elk huishouden (ook de niet-leden) 
’t Krinkie blijft krijgen en dat nagedacht wordt over een alternatieve manier om 
de AED te bekostigen. De AED is voor iedereen in het dorp. De aanwezigen op 
de vergadering vinden het niet juist de kosten voor onderhoud en vervanging 
van de AED enkel af te wentelen op de leden van de vereniging. 
- Het MFC-bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. 
Dankzij hen heeft het gebouw nu weer een klok op de voorgevel. Het MFC 
maakt zich wel zorgen over de toekomst. Het bestuur bestaat na aftreden van 
Andrea Ramaker in september 2013 en Greetje Muskee halverwege 2014 
straks alleen nog uit Otto Pauwels en Gezienus Menninga. Daarnaast is de 
Hasselbraam vertrokken waardoor het MFC minder inkomsten heeft en 
verwacht het MFC nog meer bezuinigingen in 2015. Ondanks dit alles heeft het 
MFC gepland in 2015 het gebouw een schilder- en onderhoudsbeurt te geven, 
het tegelpad te verbeteren en wifi aan te leggen in het MFC. 
- Tijdens de rondvraag laat Cees van Dijk weten dat de Semslinie in 2015 400 
jaar bestaat en het Stadskanaal 250 jaar. De aanliggende gemeenten willen dit 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 2015 wordt een feestelijk jaar en daar wordt 
Annerveenschekanaal ook in betrokken. Harry de Jonge laat weten dat de 
feestcommissie en de Baddedravers ook aandacht willen besteden aan dit 
heuglijke feit. Het onderhoud van de wegen in Annerveenschekanaal leidt tot 
een geanimeerd gesprek. Iedereen is het er over eens dat het onderhoud te 
wensen over laat. Het bestuur zegt toe dit nogmaals met de gemeente te 
bespreken. De vraag over de toekomst van het Grevelinghuis wordt na de 
pauze beantwoord door Fenna Bolding van Stamm CMO.  
 

Jarige Semslinie en het Stadskanaal 
In 2015 bestaat de Semslinie, de grens tussen Groningen en Drenthe, 400 jaar 
en het Stadskanaal 250 jaar. Dat moet gevierd worden volgens de omliggende 
gemeenten. Onderdeel van de festiviteiten is een reünie van historische 
schepen in Musselkanaal. Dat betekent dat tussen 27 juli en 2 augustus 2015 
vele schepen die gebouwd zijn omstreeks het jaar 1900 onder andere via het 
Grevelingkanaal naar Musselkanaal varen.  Er worden veel schepen verwacht. 
Zoveel zelfs dat de schepen ook zullen overnachten op het kanaal in ons dorp.  
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Jarige Semslinie en het Stadskanaal (vervolg) 

Ook fc 2000 en de Baddedravers willen deze verjaardagen aangrijpen voor 
festiviteiten. En misschien zijn er nog wel meer inwoners met initiatieven. Het 
duurt nog even, maar 2015 lijkt veel moois in petto te hebben. 
 

Kunstenaars en wetenschappers in het Grevelinghuis 
Fenna Bolding van Stamm CMO heeft op de jaarvergadering van de vereniging 
Dorpsbelangen vertelt over het initiatief in het Grevelinghuis. In het 
Grevelinghuis worden appartementen gebouwd die bewoond gaan worden 
door kunstenaars en wetenschappers op leeftijd. Deze invulling van het 
Grevelinghuis is geënt op het idee van het Rosa Spier Huis in Laren (NH). Fenna 
is gevraagd om de nieuwe bewoners van het Grevelinghuis en de bewoners 
van Annerveenschekanaal met elkaar in contact te brengen. Het verhaal van 
Fenna maakte de tongen los op de jaarvergadering. Er wordt uitgebreid 
gesproken over het feit dat het dorp nauwelijks tot niet betrokken is bij deze 
ontwikkelingen en dat vinden de aanwezigen op de jaarvergadering, op zijn 
zachtst gezegd, niet plezierig. Dat het Grevelinghuis een andere invulling krijgt 
wordt wel als positief gezien en het biedt waarschijnlijk ook kansen voor 
Annerveenschekanaal. Het verhaal van Fenna over initiatieven in andere 
kleine en minder kleine dorpen in Nederland sloot daar goed bij aan. Er kan 
veel als een aantal bevlogen mensen er de schouders onder zet! 

 
Fusie Veenscholen 

U heeft in de kranten kunnen lezen dat de fusie van de Veenscholen veel 
sneller lijkt te verlopen dan beschreven  stond in Krinkie 78. De adviseur die 
onderzoek gedaan heeft naar de locatie voor de fusieschool adviseert de 
locatie Eexterveen. PrimAH en het college nemen dit advies over. De kranten 
schrijven dan dat het allemaal al geregeld is. Echter, de 
medezeggenschapsraden (MR-en) van de Veenscholen hebben nog een stem 
in het geheel en daarom was er een bijeenkomst belegd op de Badde. 
Ouders van kinderen die al op de Badde zitten en ouders van kinderen die 
nog niet de schoolgaande leeftijd hebben waren uitgenodigd. Zij hebben de 
MR van de Badde geadviseerd niet in te stemmen met de fusie. Naar hun 
mening gaat het allemaal veel te snel en is er nog te veel onduidelijk. Een 
fusieschool in Eexterveen zou ook het voortbestaan van het MFC in gevaar 
kunnen brengen. Dorpsbelangen spant zich in om deze ontmoetingsplek in 
het dorp te behouden, ook als er geen school meer is in 
Annerveenschekanaal. 
 

Draagvlakonderzoek Windmolens 
De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal laten een 
draagvlakonderzoek uitvoeren onder de inwoners van de Veenkoloniën, dus 
ook in Annerveenschekanaal. De gemeenteraad van Aa en Hunze stemde 
unaniem in met de motie van Groen Links om dit onderzoek uit te laten 
voeren. De motie kwam na een eenzijdig besluit van Minister Kamp om 50 
tot 60 windturbines met een wiekhoogte van 200 meter toe te staan in de 
Veenkoloniën. Het CDA, de PvdA en ook de eigen partij van de Minister, de 
VVD hebben kanttekeningen geplaatst bij het besluit van Kamp. Binnenkort 
is het aan u: laat uw stem horen in het draagvlakonderzoek.  
 

Krinkie per mail 
Wilt u ‘t Krinkie Spaien in het vervolg per mail ontvangen in plaats van op 
papier? (beter voor het milieu en  voor de portemonnee van Dorpsbelangen) 
Dat kan. Stuur een mailtje naar dbannerveenschelkanaal@gmail.com 

 
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 
dinsdag 13 mei half 7 
dinsdag 17 juni half 7 
dinsdag 1 juli half 7 
 
MFC 
0598-491017 
Gezienus Menninga  
Otto Pauwels  
 
reserveringen via Otto 
06-11926956 
 
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 
 

DORPSDAG  
21 juni 2014 

MFC, vanaf 13.00 uur 
 
 
 
 
 

Vereniging Dorpsbelangen 
Annerveenschekanaal. 


