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Bestuurssamenstelling: 
 
Gezinus Menninga [voorz] 
Greveling 247 
tel. 468346 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Jos Hitzert [penningm] 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Lineke Huizing [2e pen.m.] 
Greveling 45 
tel. 491825 
 
Jan Arend Klasens [v.v.] 
Greveling 135 
tel. 491296 
 
Sikko Boer [lid] 
Greveling 215 
tel. 468614 
 
Gerard Smeenge [lid] 
Greveling 12 
tel. 491886 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Jos Hitzert en Gerrit Meijers. 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

 
Van de voorzitter. 

Na de zomervakantie gaan wij weer fris van start. 
Wij (Dorpsbelangen) hebben inmiddels alweer vergaderd en de lijnen voor  
de komende maanden uitgezet. 
Ik heb het op dit moment  nog niet op papier gekregen, maar wel begrepen 
van het bestuur van het nieuwe MFC dat er flinke vorderingen zijn ten  
aanzien van het beheer van de te verhuren ruimtes. 
Hopelijk treft u verdere informatie nog in dit nummer aan. 
 
Over woningbouw nabij Polderweg 19 nog geen nieuws. 
Bij het oude trainingsveld gaat de gemeente binnenkort de grond bouwrijp  
maken en opnieuw adverteren om vier grote kwaliteitslokaties te verkopen. 
 
Al voor de zomervakantie hebben wij veel tijd besteed aan het maken van  
een conceptovereenkomst voor verenigingen op onze website, alle  
verenigingen hebben hierover schriftelijk bericht gehad. 
Misschien in verband met de vakantie zijn er weinig reacties geweest, aan  
de kosten kan het niet liggen € 10, inclusief E-mail adres. 
 
Een ander punt is het realiseren van een mooi dorpsplein op de plek waar  
nu het oude dorpshuis staat. 
Samen met de vertegenwoordigers van school, jeugdwerk en gemeente  
proberen we een multifunctionele invulling te geven. 
Van belang is niet alleen het aanzicht, maar ook de toegankelijkheid van het  
gebouw voor mensen en goederen. 
Gebruikers zoals de toneelverenigingen moeten natuurlijk ook met grote  
voorwerpen naar binnen kunnen. 
Over onderwerpen zoals woonomgeving, woningbouwvereniging, 
knapzakroute en vaarverbinding zult u ook dit jaar nog van ons horen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en als u nieuws of vragen hebt, neemt u dan 
contact met ons op. 

 
WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO 

 
Hebt u de afgelopen zomermaanden ook maar weinig tijd achter het 
beeldscherm doorgebracht? 
De verzorgers van de website bleven aktief, de agenda werd in ieder geval 
wel up-to-date gehouden. 
Binnenkort gaat de pagina van VIOS van start, hopelijk volgen de andere 
vereningen van ons dorp dit voorbeeld, het biedt de mogelijkheid om op een 
eenvoudige manier naar buiten toe bekend te worden. Uitgebreide 
informatie over voorwaarden en mogelijkheden  bij Gerrit Meijers. 
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Nieuw project: 
 

VERBETEREN BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE. 

Een mond vol voor een aantal zaken, waarvan de meeste eigenlijk  
vanzelfsprekend zouden moeten zijn. 
In het kader van het bestaande Hunzeproject, dat erop gericht is de  
leefbaarheid in het Hunzegebied te verbeteren, worden er veel 
nieuwe projecten ter hand genomen. 
Belangrijk voor de leefbaarheid van (niet alleen ons) dorp is 
evenwel ook, dat bestaande voorzieningen in stand worden 
gehouden. Aanvragen om herstel van beschadigingen aan open-
bare voorzieningen moeten vaak langs een groot aantal instanties 
en met de openbare ruimte, die van niemand van ons persoonlijk is, 
springen we met zijn allen soms behoorlijk slordig om. 
Op initiatief van de deelgebiedscommissie zullen Annerveensche-
kanaal en Eexterveenschekanaal als voorbeelddorpen in een nieuw 
project gaan fungeren om via een meer praktische aanpak te 
komen tot een beter gebruik, beheer en onderhoud van onze 
leefomgeving. Op 16 september vindt het eerste inventariserende 
gesprek plaats tussen de Verenigingen Dorpsbelangen van de twee 
dorpen en Henk de Jager, die door de gemeente is verzocht het 
project te trekken. 
Waarschijnlijk heeft ieder van u op dit gebied wel zijn kleine of 
grote irritaties, meldt deze dan bij de bestuursleden, zodat wij 
met zoveel mogelijk punten het overleg in kunnen gaan. 

 

Stand van zaken multifunctioneel centrum A.v.k. 
 
Zoals iedereen kan zien gaat de bouw van het m.f.c voorspoedig. 
Dit heeft als resultaat dat de school per 16 september zijn intrek zal 
nemen in het nieuwe gebouw. 
Het oude dorpshuis zal op dat moment zo spoedig mogelijk volledig 
ontruimd moeten worden om vrij baan te geven aan de slopers-
hamer. Hierna kunnen we beginnen met de inrichting van het 
omliggende terrein, het dorpsplein genaamd.  
De voorbereidingen voor deze inrichting zijn op dit moment nog niet 
klaar, maar we verwachten wel dat dit tegen die tijd dan wel zal zijn 
afgerond. Het kan mogelijk zijn dat de komende tijd een beroep op 
u als inwoner zal worden gedaan om te helpen bij deze 
werkzaamheden. 
De verenigingen die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van  
“de Weeme” zullen ook de komende periode hiervan nog gebruik 
moeten blijven maken omdat de oude school nog moet worden 
gerenoveerd. Met de renovatie zal worden begonnen zodra de 
school dit gebouw heeft verlaten. 
Momenteel is het nieuwe bestuur officiëel in functie. 
We hebben een principe overeenkomst met een pachter. Dit moet 
nog worden vastgelegd in een contract. 
Zodra er meer duidelijkheid is omtrent het pachtgebeuren zullen wij 
een avond plannen om de gebruikers hiervan op de hoogte te 
brengen. 
 
                                                                Het bestuur m.f.c- A.v.k 

 
Activiteiten agenda: 

 
v.v. Hermes Avk: 

 
                   Geen info ontvangen. 
 
 

Plattelandsvouwen: 
 
                          15 sept. bijeenkomst 
                          13 okt. bijeenkomst 
                          17 nov. bijeenkomst 
                          15 dec. bijeenkomst 

 
Jeugdwerk: 

 
1 nov. 2003: Playback show 
 

Oud ijzer actie: 
 
Nog geen nieuwe datum bekend. 

 
Oud papier actie “De Badde”: 

 
Zaterdag 4 oktober is de volgende aktie. 

 
Copy: 

 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 26 moet 
vóór 7 oktober 2003 worden  
ingeleverd bij het, aan de voorzijde 
vermelde, redactieadres. 

 
De website: 

 
Ook uw vereniging kan zijn gezicht : 
laten zien op: 
 
    www.annerveenschekanaal.info 
 

Hondenpoep: 
 

Laten we met elkaar ons dorp zoveel 
mogelijk verschoond houden van…… 
jawel de hondenpoep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus mensen met een hond(je) we 
rekenen op u! 

 


