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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  
 

 
MFC update 

Op 12 november is een delegatie van dorpsbelangen bij de raadsvergadering 
van de gemeente Aa en Hunze aanwezig geweest. Een belangrijke vergadering 
voor Annerveenschekanaal. Tijdens deze vergadering diende de PvdA een 
motie in ten behoeve van het MFC / ons dorpshuis. De PvdA stelde voor geld 
vrij te maken om extern expertise in te kunnen huren. Dit zou ons kunnen 
helpen om ons dorpshuis te behouden.  Echter, deze motie kwam direct in 
zwaar weer! Het overgrote deel van de raad meent dat deze expertise 
aanwezig is in het dorp of op het gemeentehuis. Een raadslid dat erg nauw bij 
Annerveenschekanaal betrokken is vertelde dat er geen draagvlak en 
betrokkenheid is van inwoners van Annerveenschekanaal bij het dorpshuis! Na 
het betoog van wethouder Heijerman heeft de PvdA de motie ingetrokken. De 
wethouder zegde namelijk toe Annerveenschekanaal op alle manieren te willen 
ondersteunen en eventueel met geld bij te willen staan. Dorpsbelangen gaat 
begin 2015 met de wethouder in gesprek om te zien wat er mogelijk is. Als we 
het MFC /ons dorpshuis willen behouden in Annerveenschekanaal moet er iets 
gebeuren. Het huidige bestuur van het MFC kan dit niet alleen! Het bestuur 
bestaat nog uit 2 mensen. Wie gaat hen ondersteunen? We moeten als dorp 
laten zien dat ons dorpshuis ons lief is! 
 

Scheepjes geteld 
De schepen, boten en andere vaartuigen in het Grevelingkanaal zijn geteld.  
 

 opvaart 
Woldweg 

opvaart 
Bareveld 

zelfbediening 
Veendam 

 

Mei 94 57   

Juni 113 142   

Juli 190 337   

Augustus 120 161   

September 73 77 2  

    totaal 1366 

 
Contributie 

 
Op 8 november zijn de bestuursleden van Dorpsbelangen bij u aan de deur 
geweest om de contributie op te halen. Als u niet thuis was heeft u een briefje 
in de bus gekregen om het bedrag over te maken.  Heeft u de contributie nog 
niet betaald, wilt u dit dan voor het einde van het jaar doen?! Hartelijk dank. 
Heeft u een automatische incasso afgegeven aan Dorpsbelangen dan wordt de 
contributie rond 20 december 2014 van uw rekening afgeschreven. 
 
Rekening nummer NL69RABO0302932917 tav Vereniging Dorpsbelangen AVK. 
Bedrag voor gezin € 6.50, alleenstaanden € 3.50 
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Kerstfair 

14 december 2014 
11.00 – 17.00 uur 

Op zondag 14 december is het sfeervolle kerkje in ons dorp het decor van een 
gezellige en inmiddels fameuze kerstmarkt. Binnen en rond de kerk staan 
kramen opgesteld met een mooi en bijzonder gevarieerd aanbod van leuke en 
betaalbare cadeauartikelen en heerlijke streekproducten. Vóór de kerk staat 
een kraam waar kniepertjes en spekkendikken ter plekke worden gebakken. 
Ook kunt u hier uw kerstboom aanschaffen en natuurlijk uw 
kerstcadeautjes. In het gezellige café in de consistoriekamer kan een ieder 
zich tegoed doen aan warme en koude dranken, gebak en andere etenswaren. 
De kerstfair sluit goed aan op andere kerstactiviteiten in de regio en de 
toegang is geheel gratis. In het afgelopen jaar zijn de kerk, consistorie en de 
gebouwen hierachter met gevoel voor de historische verhoudingen 
gerestaureerd en ook de kerkzaal is nu volledig verwarmd. De consistorie is 
omgetoverd tot een horecagelegenheid. Het complex draagt de naam “de 
Heerencompagnie”.  Nog niet weer in de kerk geweest na de verbouwing? Dit 
is een mooie gelegenheid om te zien hoe mooi het is geworden. U bent van 
harte welkom! 
 
Op de Kerstfair vindt u kraampjes met: schilderijen, kaarten, koperkunst, 
kerststukken, kleding, keramiek, parfum op oliebasis, Scandinavische 
woonaccessoires, handgemaakte mutsen en sjaals, zelfgemaakte 
vogelkastjes en engelen van hout, vogeltaarten, decoratie voor binnen en 
buiten, wijnen, brocante, enzovoort. 
 
 

Nieuwe bomen in het dorp 
Sinds een paar weken staan er nieuwe bomen op het veldje voor op het 
dorp. Het zijn fruitbomen: 2 kersen-, 1 pruime- en 2 appelbomen. 
Ook de kerstboom wordt dit jaar nieuw. Dorpsbelangen heeft gekozen voor 
een fairybell.  
 

Kerstbomen 
14 december 2014 
11.00 – 17.00 uur 

Net als vorig jaar heeft dorpsbelangen een aantal prachtige kerstbomen voor 
u uitgezocht. Op zondag 14 december kunt u daar een (of meer) van kopen. 
We staan voor het kerkje op de Kerstfair. 
 

Eindejaarsfeest 
30 december 2014 
aanvang 20.30 uur 

Het jaar wordt in Annerveeschekanaal ook dit keer weer spetterend 
afgesloten in het MFC. Kris Jager, de Feestzanger van het Noorden, is 
aanwezig, u toch ook?! 
 

Nieuwe bestuursleden 
Het MFC en ook Dorpsbelangen is op zoek naar enthousiaste bestuursleden. 
Wilt u zich inzetten voor het dorp, meld u zich dan bij een van de 
bestuursleden.  

Krinkie per mail 
Wilt u ‘t Krinkie Spaien in het vervolg per mail ontvangen? Dat kan. Stuur een 
mailtje naar dbannerveenschelkanaal@gmail.com 
 

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

 
Feestcommissie FC 2000 
Mocht u metalen willen aanbieden, 
neem contact op met  Luc Tieben, tel. 
491204 of Harrie de Jonge tel. 468210 

 
Oud papier actie De Badde 
Zaterdag 10 januari 2015 13.30 uur 
Zaterdag 7 maart 2015 13.30 uur 
Dinsdag 28 april 2015 18.30 uur 
Dinsdag 9 juni 2015 18.30 uur 
 
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 
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