
Van de redactie  ’t Krinkie Spaien 2.0 
 

G eachte inwoners, 
Zoals u kunt zien het ’t Krinkie Spaien een facelift ondergaan. 
Vanaf nummer 1 in 1997 t/m 101 in februari 2020 hebt u het Krinkie in de brievenbus gehad. 
We gaan met de tijd mee en de DOA is bezig om de website van Annerveenschekanaal van een  
geheel nieuw jasje te voorzien en daarbij wordt ’t Krinkie Spaien ook meegenomen.  
De bedoeling is dat u die dan voortaan ook digitaal zal gaan ontvangen. 
Misschien dat er ook nog papieren versies worden uitgegeven voor diegene die niet digitaal 
’t Krinkie Spaien kunnen ontvangen.  
Vanaf no. 17 in mei 2002 ben ik bij de redactie betrokken geweest bij ’t Krinkie Spaien 
t/m no. 101 in februari 2020. Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan voor onze inwoners. 
Ik wil hierbij graag het stokje overdragen aan de jongere generatie. 
Ik hoop dat u genoten heeft van alle Krinkies in al die jaren. 
Verder wil ik iedereen bedanken waarmee ik al die jaren heb mogen samenwerken. 
 
Was getekend, 
Gerrit Meijers 
 
Van de redactie; 
 
Graag willen we ons even voorstellen als nieuwe redactie team van ons dorpsblad ’t Krinkie Spaien. 
Het team bestaat uit; Manja van der Wolf, Dominique van Oostveen, Marjon Wiegers en Jan Olthof. 
En natuurlijk onze collega bestuurders en leden van de diverse verenigingen, die zorgen voor de nodige input en nieuwsberich-
ten. Ook zouden we het heel leuk vinden als Gerrit op de achtergrond ons een beetje met raad en daad ter zijde zou willen 
staan. Zijn archief, documenten en  kennis van het dorp is voor ons natuurlijk onmisbaar.   
 
Wat gaan we anders doen? 
 
We gaan onze dorpskrant uitbreiden met nieuws niet alleen uit het dorp maar ook uit de Gemeente Aa en Hunze.  
Wij zijn van mening dat ook wat er in onze gemeente gebeurd, en in andere dorpen voor ons misschien wel van belang kan 
zijn. We kunnen samen ideeën en er met elkaar van profiteren.  Samen zijn we sterk in deze tijd. Ook zal het ’t Krinkie Spaien 
niet meer bij u in de bus worden bezorgd. Wij zullen het ’t Krinkie  digitaal aanbieden. Voor de mensen die geen computer of 
facebook en mail hebben, kunnen we hem speciaal uitprinten en bezorgen. Geef bij ons aan als u hem niet op digitale wijze 
kan ontvangen, wij zorgen dan voor een gedrukte versie. 
 
Doorgeven mailadres kan bij; manjavanderwolf@gmail.com 
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Ook dit jaar willen vanuit de FC2000 onze bruggen in het licht zetten. U kunt daartoe 

per wijk de benodigde lichtstrengen ophalen bij het MFC. Wel graag even een af-

spraak maken met Harry de Jonge tel bekend. 

Let op we hebben wel samen besloten dat we allemaal de verlichting aandoen en 

allemaal uitdoen op een vooraf afgesproken tijd.  

Verlichting aan om 18.00 uur verlichting uit om 23.00 uur  

Start met verlichting op 12 december. Laatste dag verlichting 16 januari 2021 

Dringend verzoek om de verlichting onder of- bovenaan de reling te bevestigen, bij 

bevestiging aan de zijkant geeft het licht overlast.   

Link met meer info: omgevings-

wet: https://www.bokd.nl/wp-

content/uploads/2020/11/

OmgevingswetBrochure-1.pdf 

Carbid schieten op 31 dec 2020:                         

https://www.aaenhunze.nl/

Inwoners_verenigingen/

Sport_cultuur_recreatie_en_toer

isme/

Carbidschie-

ten_en_evenementen_tijdens_o

ud_en_nieuw 
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DORPSFEEST                10 

KLEURPLAAT         11 



Het MFC  heeft voor alle vrijwilligers mondkapjes. Ook wij zijn ons bewust van het Coronavirus. 

Wij blijven onze snacks bezorgen en houden hierbij uw veiligheid in het oog.  Tot nader bericht blijft het MFC gesloten.  

Blijf veilig en gezond allemaal 

Foto’s met toestemming geplaatst 



Inwoners Annerveenschekanaal zijn gas- en zoutwinning zat.! 

Volgens de Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal is voor 

circa negentig van de 160 woningen in het dorp al eens schade gemeld. 

"En er zullen vast ook mensen zijn die het te veel gedoe vinden om het 

te melden", zegt secretaris Bert Feiken van de dorpsbelangenvereniging. 

Inwoners van Annerveenschekanaal krijgen de schade aan hun wonin-

gen over het algemeen gewoon vergoed, maar ze zijn het vooral zat dat 

er geen structurele oplossing komt voor het probleem: een einde aan de 

bodemdaling en de trillingen onder de grond. "De eerste keer dat ik 

schade aan mijn woning meldde, kreeg ik een beetje het gevoel dat ze 

(Centrum Veilig Wonen red.) gewoon van het gezeur af wilden zijn. Ze 

keken niet naar de verbanden tussen schade en bodemdaling. In Anner-

veenschekanaal krijgen we de schade aan onze woningen vergoed, om-

dat we in het effectgebied van het Groningen-gasveld liggen. De omge-

keerde bewijslast geldt hier dus ook. Men heeft berekend dat de trillin-

gen van de aardbevingen in Groningen nog zo'n acht tot tien kilometer 

onder de grond doorwerken. Maar onder onze grond ligt het Annerveen-

gasveld én de Nedmag wint hier zout. Door allebei hebben we last van 

verzakkingen." Aldus Bert Feiken . "Aan woningbezitters uit Annerveen-

schekanaal met schade is inmiddels al bijna 1,5 miljoen euro uitgekeerd. 

Naar schatting hebben ongeveer negentig van de 160 woningen schade 

opgelopen door de mijnbouw. En we zijn echt niet de enige. In de hele 

gebied vanaf Kiel-Windeweer spelen de laatste acht tot tien jaar precies 

dezelfde problemen als hier. Het grootste deel van de gedupeerden 

krijgt de schade gewoon vergoed, maar daar gaat het niet alleen om. Al 

moet er zeker een zeer coulante schadevergoeding komen.  Zoutwinbe-

drijf Nedmag is het niet met alle beweringen van de inwoners eens. Zo 

zegt Nedmag niet te ontkennen dat bodemdaling door het bedrijf ver-

oorzaakt wordt. "Zoutwinning van Nedmag creëert (diepe) bodemdaling. 

Die bodemdaling monitoren en we zorgvuldig en daar communiceren we 

ook regelmatig over", laat een woordvoerder weten.  Klein stuk uit RTV 

Drenthe rapportage. 

  

 Hjalmar Guit  

GESCHREVEN DOOR   

 

DOA Annerveenschekanaal 

 

Voorzitter;              Andre hagendijk          

Tel 06-21825339 

 

Secretariaat;          Bert feiken                 

Tel 0598-491603 

 

Penningmeester;   Menne Renia                

tel 06-41466865 

 

Bestuurslid;             Manja vd Wolf            

Tel 06-50635788 

 

Bestuurslid;             Alex Smit                                               

Tel 06-53190363 

 

Bankrekening DOA: 

NL69RABO0302932917 

 

Lid van Verdienste                         

Lukas Boerema 

 

Redactie t’Krinkie 2.0 

Gerrit Meijers 

Manja v/d Wolf 

Marjon Wiegers de Bok 

Jan Olthof 

Dominique van Oostveen 

 

MFc de Badde- 

Greveling 139 Tel 0598-491019 

Info en huur bij:     Otto Pauwels 

Tel 06-11926956 

mfcdebadde@gmail.com 

 

Website: Dominique van Oostveen 

 

 

 

 

 

Burenhulp                                             

Tel 06-57603551 

Voor eenvoudige hulp 

 

 https://www.rtvdrenthe.nl/ nieuws/164548/Inwoners Annerveenschekanaal 

zijn gas- en zoutwinning zat - RTV Drenthe  

https://www.rtvdrenthe.nl/wieiswie/58/Hjalmar%20Guit
https://www.rtvdrenthe.nl/wieiswie/58/Hjalmar Guit
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164548/Inwoners-Annerveenschekanaal-zijn-gas-en-zoutwinning-zat
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164548/Inwoners-Annerveenschekanaal-zijn-gas-en-zoutwinning-zat


De nieuwe Omgevingswet 2021: de omgeving maken we samen 

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op 
de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de 
Wet op de ruimtelijke ordening samenge-
voegd met 25 andere wetten die betrekking 
hebben op de fysieke woonomgeving. 

De wet zal naar verwachting in 2021 van 
kracht gaan.  De Omgevingswet bundelt en 
moderniseert de wetten voor de leefomge-
ving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en 
regelgeving over bouwen, milieu, water, 
ruimtelijke ordening en natuur. De  Omge-
vingswet staat voor een goed evenwicht 
tussen het benutten en beschermen van de 
leefomgeving.         

Wat verandert er nu werkelijk;  We gaan van 
26 wetten naar 1 wet  en  60 Algemene 
Maatregelen van Bestuur  naar  4 Algemene 
Maatregelen van Bestuur en van  75 minis-
teriële regelingen  naar 1 Omgevingsrege-
ling  

De gemeente Aa en Hunze hebben in hun 
collegeprogramma 2018-2022 het volgende 
geschreven; Omgevingswet We gaan ons 
goed voorbereiden op de komst van de Om-
gevingswet die vanaf 2021 in werking treedt. 
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en 
de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water. Met de Omgevings-
wet krijgen inwoners een centrale rol. De 
uitgangspunten zijn: minder regels, meer 
ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en 
vertrouwen. Dit betekent dat we, net als in 
het sociaal domein, ook hier voor de opgave 
staan om op een andere manier te werken, 
vooral door samen te werken. Het invoeren 
van de Omgevingswet doen we op onze ei-
gen Aa en Hunze-manier, namelijk solide, 
realistisch en pragmatisch. In pijler 4: Voor-
zieningen, leefbaarheid, wonen en Samen 
Doen komt dit onderwerp terug.  

Met de Omgevingswet moet de 

overheid straks meer en sneller kun-

nen inspelen op integrale ontwikke-

lingen in onze leefomgeving. Meer 

gericht op de functionaliteit van de 

ruimte en niet op ruimtelijke plan-

ning sec. Het initiatief vanuit de 

maatschappij (dat kan dus zijn vanuit 

bewoners, ondernemers, verenigin-

gen of organisaties) staat centraal in 

de nieuwe Omgevingswet. Het is de 

samenwerking tussen inwoners en 

overheid die meer aandacht vraagt 

en kan worden versterkt bij het in-

voeren van de Omgevingswet. Elkaar 

betrekken, ambtenaren én inwoners, 

vanaf het begin van plannen maken 

en leren van elkaars ervaringen en 

werkwijzen, biedt kansen.  

Info van de sites 

van, BOKD,          

Gemeente Aa en 

hunze  en Rijksover-

heid en Wikipedia 



Soosclub 55+ club. 

Beste Soosclub mensen, 

Wij hebben tot dusver een bijzonder jaar achter de rug vanwege de 

Covid 19 perikelen. Helaas hebben we slechts in januari en februari op 

de laatste donderdag van de maand bij elkaar  

kunnen zijn. We zullen hopen dat we de draad begin volgend jaar weer 

op kunnen pakken. Jullie horen van ons. 

Namens Piet en mij willen wij jullie allemaal Prettige Kerstdagen en een 

goede jaarwisseling wensen en blijf gezond. 

Gerrit Meijers  

Mededeling Kleurexpress 
Het leerlingenvervoer Kleurexpress gaat per ingaande van de zomervakantie 2021 stoppen. 
De stichting is vijf en een half jaar geleden in het leven geroepen toen de drie Veenscholen gin-
gen fuseren tot de basisschool De Kameleon in Eexterveen. Het doel van de stichting was naast 
het vergroten van de saamhorigheid, een veilige brug tussen de dorpen en de school te slaan. 
Met het afnemende aantal deelnemers en de aanleg van het fietspad naast de Menweg is het 
leerlingenvervoer minder nodig gebleken. 

Mededelingen Burenhulp; 
Nog een keer weer onder de aandacht: 
Burenhulp Annerveenschekanaal is er voor en door de bewoners van het dorp. Burenhulp heeft 
als doel het Noaberschap in het dorp te vergroten. Een groepje vrijwilligers bemand om toer-
beurten een telefoon. Er kan gebeld worden voor (incidentele) hulpvragen zoals klusjes rondom 
het huis, technische vraagstukken, een (vervoers-) probleem dat ontstaat en waar een buur 
mogelijk uitkomst kan bieden.  
Een aantal jaar geleden is aan de dorpsbewoners gevraagd wat een ieder aan hulp zou kunnen 
leveren, dit aanbod zit in een “kaartenbak”. Heeft u een hulpvraag of zou u zich aan de kaarten-
bak willen toevoegen dan kunt u bellen naar 06 57 60 35 51, spreek de voicemail in en u wordt 
zo spoedig mogelijk teruggebeld. We doen ons best om binnen de geldende maatregelen een 
passende oplossing te vinden Meer informatie kunt u lezen in de folder, deze ligt bij het MFC. 

Vacature Bestuurslid.  D.O.A. 

Voel jij je betrokken bij ons dorp? 

Wil je die betrokkenheid meer inhoud geven 

door mee te denken over de leefbaarheid van 

ons dorp?  Meld je dan nu aan als bestuurslid 

van de Dorpsorganisatie Annerveen-

schekanaal. 

Wij bieden;  Een gezellige en betrokken groep 

gelijkgestemden. 

Wij zoeken;  Enthousiaste mensen die eens in 

de 6 weken mee willen vergaderen en daar-

naast hun voelsprieten in ons pittoreske dorp 

willen uitsteken en mee willen helpen in het 

realiseren van het vergroten van de leefbaar-

heid van ons dorp. 

Wil je meer informatie? Meld je aan via onze 

facebooksite of meld het bij een van de leden/ 

het bestuur. 

Vacature Secretaris D.O.A.  

 

Voel jij je betrokken bij ons dorp? 

Wil je die betrokkenheid meer 

inhoud geven door mee te denken 

over de leefbaarheid van ons 

dorp? 

Ben jij die verbindende spin in het 

web, die een brug vormt tussen 

overheidsbelangen en dorpsbelan-

gen? 

Meld je dan nu aan als gegadigde 

voor de functie van secretaris van 

de Dorpsorganisatie Annerveen-

schekanaal. 

 

Meldingen vanuit D.O.A. 

Op blz 3 van t Krinkie staat een stuk 

geschreven over gas- en zoutwin-

ning is ons gebied. Vanaf Januari 

2021 zal het IMG (Instituut Mijn-

bouw Groningen) één dagdeel per 

week aanwezig zijn in het MFC. 

Zodra er meer informatie over dit 

inloopmoment bekent is zullen we 

dat via Facebook op de DOApagina 

delen. 

Regelmatig worden we als DOA-

bestuur geattendeerd op het ver-

keer dat te hard rijdt. Uit landelijk 

onderzoek blijkt dat het vaak de 

inwoners zelf zijn die te hard rijden 

in eigen woonplaats. We roepen 

iedereen op om verantwoordelijk-

heid te nemen in het vergroten van 

de veiligheid en het woonplezier in 

Annerveenschekanaal door zich 

aan de snelheidslimieten te hou-

den. Daarnaast maken we als DOA 

melding van de zorgen over de 

snelheden bij de wijkagent.  

De Algemene Leden Vergadering 

(ALV) is normaliter in februari. In 

2021 zullen we deze bijeenkomst 

uitstelling. Dit mag uiterlijk vier 

maanden. We hopen dat we bin-

nen die periode weer bijeen mogen 

komen. Wanneer dat dan nog niet 

mogelijk is zal de ALV anders vorm-

gegeven worden. 

Links ziet u twee vacatures. We zijn 

opzoek naar mensen die het DOA 

bestuur willen versterken als lid of 

als secretaris. Voor vragen kunt u 

zich tot het huidige bestuur wen-

den of via facebook contact zoe-

ken. 

De volgende DOA vergadering is 25 

januari. Als u inbreng heeft voor 

onze vergadering kunt u dat via 

facebook/ face to face/ telefonisch 

laten weten. 



Tekst letterlijk van website gemeente Aa en Hunze 

Carbidschieten en evenementen tijdens oud en nieuw 

Hier vind je belangrijke informatie over carbidschieten en het organiseren van andere evenementen rondom oud en nieuw. 

Verplicht melden 

Wilt u op oudejaarsdag carbidschieten of knallen met klaphamers? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Dit 
kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen. 

Uw melding dient uiterlijk maandag 21 december 2020 bij ons binnen te zijn. Daarna is het niet meer mogelijk om een melding carbid-
schieten te doen. 

Ik wil een melding carbid schieten doen : https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_recreatie_en_toerisme/
Carbidschieten_en_evenementen_tijdens_oud_en_nieuw 

Mogen er evenementen worden georganiseerd in verband met het coronavirus? 

Met de huidige regels is het tijdens de jaarwisseling 2020/2021 niet mogelijk om evenementen te organiseren. Het is dit jaar ook niet 
mogelijk om subsidie aan te vragen. 

Is carbidschieten mogelijk in verband met het coronavirus? 

U kunt een melding carbidschieten doen. Helaas kan er op dit moment nog geen garantie worden gegeven of het carbidschieten door 
kan gaan op 31 december 2020. Dit is afhankelijk van de dan geldende regionale en/of landelijke regelgeving in verband met het coro-
navirus.  

Gebruik carbidbussen 

Voor het carbidschieten geldt dat dit uitsluitend is toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van bussen (melkbussen) en/of dergelijke 
voorwerpen en de maximale inhoud niet meer dan 50 liter bedraagt.  

Knallen met klaphamers 

Het knallen met klaphamers, wat iets anders is dan carbidschieten, dient u ook te melden. Indien u het voornemen heeft om te knallen 
met een klaphamer, dan kunt u dit op dezelfde manier melden als het carbidschieten. Hiervoor kunt u dus het formulier melding carbid-
schieten gebruiken. Ook dient u dan het formulier volledig in te vullen en een situatietekening bij te voegen. Het terrein waarop u gaat 
knallen met de klaphamer moet aan dezelfde eisen voldoen als het terrein vanwaar met carbid wordt geschoten. 

U dient een situatietekening van het terrein en een (eventuele) toestemming van de eigenaar van het terrein, waaraf geschoten wordt 
aan het formulier toe te voegen. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen: 

• Op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen; 

• Op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen; 

• Op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren; 

• Schiet niet in de richting van bebouwing en hou minimaal 75 meter aan voor de schietafstand. Zorg er hierbij voor dat er geen ver-

harde wegen of paden in het schietveld liggen. 

Let op: wanneer u geen melding heeft gemaakt van het carbidschieten, dan kan de politie hier verbaliserend tegen optreden. 

Waar kan ik met vragen terecht? 

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lanting of de heer J. Panneman via het telefoonnummer 14 0592. 

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Overzicht_formulieren/Evenementen_en_inzamelingen/Carbidschieten_melden
https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Overzicht_formulieren/Evenementen_en_inzamelingen/Carbidschieten_melden
https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Overzicht_formulieren/Evenementen_en_inzamelingen/Carbidschieten_melden
https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Overzicht_formulieren/Evenementen_en_inzamelingen/Carbidschieten_melden


Dag Datum Tijd Helpers van Verenigin/Stichting 

Zarterdag 9 januari 2021 13;30 uur VIOS-Jeugdwerk AVK 

Zarterdag 20 februari 2021 13;30 uur De Baddedravers- SVA 

Dinsdag 23 maart 2021 18;30 uur IJsvereniging-Biljartvereniging 

Dinsdag 18 mei 2021 18;30 uur Jeugdwerk AVK- MFC 

Dinsdag 6 juni 2021 18;30 uur Biljartvereniging - SVA 

Dinsdag 24 augustus 2021 18;30 uur Vios - IJsvereniging 

Zarterdag 2 oktober 2021 13;30 uur SVA - De Baddedravers 

Zarterdag 13 november 2021 13;30 uur MFC - Jeugdwerk AVK 

Zarterdag 18 december 2021 13;30 uur Biljartvereniging - VIOS 

Afvalkalender gem. Aa en Hunze te  vinden op 
www.mijnafvalwijzer.nl , 

Dorpsvlag te koop, bij Sander Muskee 

Feestcommissie oud ijzeractie.          Datums volgen.  

Contactpersonen zijn : 

Luc Tieben; 0598-491204 

Harry de Jonge; 0598-468210 

 

 

 

 

 

DE KAMELEON 

Spaar lege batterijen voor De Kameleon. Zij kunnen er bin-
nen—en buitenspeelgoed mee verdienen. Batterijen kunt 
u inleveren bij  school of meegeven aan kinderen bij u in 
de buurt. 

  

Hondenpoep is één van de oorzaken 
van het vervuilen van straten, speeltui-
nen, plantsoenen en parken. Honden-
poep is vies, onhygiënisch en is heel 
vervelend als je erin trapt. Het oprui-
men van hondenpoep is daarom ont-
zettend belangrijk om de straten schoon 
te houden. En door de hondenpoep op 
te ruimen zijn onze trouwe viervoeters 
niemand tot last. Hondenpoep oprui-
men is volledig de verantwoordelijkheid 
van hondeneigenaren. Een regel van 
gemeentes is dat hondenbezitters een 
opruimplicht hebben.  

 

 

 

 

 

http://www.mijnafvalwijzer.nl


Openingstijden gemeentehuis      Burgerzaken 

Let op! Tijdens de coronacrisis is het gemeentehuis op normale werkdagen geopend op onderstaande tijden. Bent u 
onlangs in een 'oranje gebied geweest? Dan moet u eerst 10 dagen in thuisquarantaine. In deze periode van 10 da-
gen kunt u niet fysiek op het gemeentehuis terecht. 

Maandag:              9.00 tot 13.00 uur 
Dinsdag:                9.00 tot 13.00 uur 
Woensdag:            9.00 tot 15.00 uur 
Donderdag:           9.00 tot 13.00 uur en 16.00 tot 19.00 uur 
Vrijdag:                  9.00 tot 13.00 uur 

U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak.  

U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592. 

E-mail: gemeente@aaenhunze.nl 

 

 

CALAMITEITEN/STORINGSNUMMER VAN DE GEMEENTE;  0532-267733  (24 uur per dag) 

Gesprek bestuur MFC en vertegenwoordigster van het IMG. 

Het is erg fijn dat we bij jullie terecht kunnen met een steunpunt van het IMG. We huren op de maandag van 13:00-17:00 
uur  zaal 4  plus de openbare ruimte als wachtruimte. Vooralsnog voor een periode van een half jaar met ingang van             
1-1-2021. Op de dagen dat we aanwezig zijn zullen er twee zaakbegeleiders van het IMG aanwezig zijn. Daarnaast hebben 
we twee collega’s, gastvrouw Anja Hofmans en gastheer Jeroen Dijkhuis, die aanwezig zijn in de steunpunten als ze open 
zijn voor de eerste opvang van de inwoners, het reguleren van het aantal wachtenden volgens de richtlijnen van het RIVM.  

De dagen dat men aanwezig is wordt dat kenbaar gemaakt door een staande vlag buiten het gebouw, en een banner.  

De bedoeling van het steunpunt is een neutrale locaties waar inwoners makkelijk even naar binnen kunnen lopen en hun 
vragen kunnen stellen over vergoeding van mijnbouwschade door het IMG. 
 
Onderstaande reeds gerealiseerde steunpunten. 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/steunpunten-openen-deuren-in-appingedam-en-loppersum 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/ook-steunpunten-in-het-hogeland-en-gemeente-groningen 

Voor de inwoners van AVK wil ik zeggen hou vooral Facebook in de gaten onze besloten groep AVK daar zal ook vanuit het 
IMG dingen op geplaatst gaan worden. 

 

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Overzicht_formulieren/Burgerzaken/Afspraak_maken
mailto:gemeente@aaenhunze.nl
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/steunpunten-openen-deuren-in-appingedam-en-loppersum
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/ook-steunpunten-in-het-hogeland-en-gemeente-groningen




Als je deze kleurplaat voor 1 Februari bij het MFC inlevert. Wor-

den ze in de gezamenlijke ruimte allemaal te toon gesteld.  

We zullen dan op 13 februari kiezen welke de mooiste is.  Jury        

bestuur MFC en jeugdwerk en de DOA 

Er zijn drie leeftijdsgroepen.  Groep 1 tot 6 jaar  groep 2 tot 12 

jaar en groep 3 vanaf 12 jaar en ouder (88) 

We belonen de mooiste 3 tekeningen met een prijs. 

En ze worden afgedrukt in de volgende Krinkie. Voorzien van je 

naam, en leeftijd. 

Extra kleurplaten liggen in het MFC . 


