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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 
 
 
Vacature 
 
 
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. 

Voor u ligt alweer ‘t Krinkie Spaien nr. 27. 
Dit jaar hebben we er 6 gemaakt, een goed resultaat. 
Wij horen veel goede reacties, maar toch zouden de vele verenigingen ons nog 
beter kunnen informeren door data van activiteiten aan het redactieadres door te 
geven, daar heeft het hele dorp wat aan en daar doen wij het voor. 
Hetzelfde geldt voor onze website www.annerveenschekanaal.info. 

Peter Verboom en Jan Olthof hebben een nieuw ontwerp gemaakt dat wij 3 dec.  
hebben goedgekeurd, snel maar weer eens kijken dus. 
We hebben ook afgesproken, dat inwoners van ons dorp op de website mogen  
adverteren, zie verder onze oproep. 
Ik ga nog niet terugkijken op alle onderwerpen van 2003, maar ja, het multifunc- 
tionele gebouw heeft al veel veranderd, hierbij bedoel ik eerst maar de omgeving. 
Het oude Dorpshuis is eraf, voor veel oudere inwoners toch wel even schrikken 
denk ik, het ging allemaal in hoog tempo. 
Wij hopen binnenkort meer te lezen over inhoudelijke zaken, zoals de werkwijze in 
het gebouw en wanneer de eerste bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. 
Ik heb nog twee onderwerpen, die ik onder uw aandacht wil brengen. 
Het eerste is het project “Verbeteren beheer en onderhoud openbare ruimte”, in  
‘t Krinkie van september jl. hebben wij dat al aangekondigd. 
De twee bestuursleden die dit gaan begeleiden zijn Sikko Boer en Gerard  
Smeenge, zij maken binnenkort, samen met twee bestuursleden van Eexterveen- 
schekanaal, een ronde over het dorp om punten te noteren die verbeterd of anders  
beheerd zouden kunnen worden. 
Het tweede punt is het overleg met woningbouwvereniging, gemeente en wijkagent, 
dit doen we twee keer per jaar. De twee bestuursleden die dit begeleiden zijn  
Lineke Huizing en Gezinus Menninga. 
Teleurstellend was dat we van de woningbouwvereniging hoorden, dat zij wel een 
plan hebben met de huurwoningen, maar dat de plannen nog niet gepresenteerd 
kunnen worden. 
Wij hebben erop aangedrongen dat alle huurders vóór 23 maart (jaarvergadering)  
door “Woonborg” geïnformeerd worden. Sorry voor de lange tekst, maar ik wil  
afsluiten met: namens het bestuur van Dorpsbelangen u heel fijne feestdagen 
toe te wensen. 

 
WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO 

 
Kijk eens wat vaker op onze website! 
Sinds kort geheel vernieuwd, gemakkelijker in het gebruik en nu nog informatiever. 
Toneelvereniging V.I.O.S. nam het voortouw, binnenkort is ook de site van o.a. de  
Plattelandsvrouwen, Hermes Avk en Fc 2000 te bezoeken. 
De pagina van Dorpsbelangen is ook vernieuwd en krijgt  een aanklikknop voor  
actuele informatie, zoals b.v. over het eerder genoemde project. 
Inwoners van Annerveenschekanaal die als particulier de aandacht willen vestigen  
op bijv. hun hobby, hun bedrijfje, hun instelling, hun overtuiging kunnen nu ook  
ruimte op de website krijgen. 
(Voorlopige) kosten € 10,-- per jaar, startkosten éénmalig € 5,-- 
Bel voor overleg even met Gerrit Meijers, hij weet er alles van. 
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Proefproject Anner- en Eexterveenschekanaal. 
Sinds kort is er vanuit de gemeente in de dorpen Annerveenschekanaal 
en Eexterveenschekanaal een proefproject opgestart met betrekking tot 
de leefbaarheid op het platteland. 
Men doet dit niet door allerlei nieuwe voorzieningen te realiseren, maar 
door bestaande voorzieningen beter te onderhouden. 
De bedoeling is om allerlei kleine probleempjes snel op te lossen zonder 
dat dit via meerdere ambtelijke molens gaat, of dat ergens eindeloos 
achteraangebeld moet worden. Denk bij dit soort problemen b.v. aan:  
- een straatlantaarn die niet brandt 
- een verkeersbord dat helemaal scheef staat 
- een openbaar bankje dat te smerig is om op te zitten of niet bereikbaar  
  door het hoge gras 
- (openbaar) groen dat de doorgang van het voetpad verspert en dus  
  gesnoeid moet worden 
- slechte stukken in het voetpad of het wegdek  
Ziet u ergens één of ander probleem, dan kunt u dit melden en dan  
zal getracht worden dit snel op te lossen. 
Wij (contactpersonen voor Annerveenschekanaal Sikko Boer en Gerard  
Smeenge) zullen op korte termijn proberen u meer informatie te  
verschaffen over dit project b.v. m.b.t. de precieze doelstelling, de  
contactlijnen etc., wij willen dit doen via ‘t Krinkie Spaien en onze  
vernieuwde website www.annerveenschekanaal.info  
 

Er even uit met de feestdagen? 
Zin om behalve binnenshuis te genieten de komende dagen ook af en toe  
eens een flinke frisse neus te halen? De vernieuwde Knapzakroute is te  

verkrijgen bij Gerrit Meijers, kosten € 3,60. De nieuwe route is het  
resultaat van samenwerking tussen de verenigingen Dorpsbelangen van  
Annerveenschekanaal en Annerveen/ Spijkerboor en is één van de  
winnaars in de door de Heidemij uitgeschreven wedstrijd Kern met Pit. 
 

Plakplaatjes/wegwaaiplaatjes. 
Regelmatig gebeurt het dat iemand, die de aandacht wil vestigen op een  
naderende activiteit of een weggelopen/gevonden huisdier o.i.d., een flyer 
bevestigt aan een boom langs het kanaal of aan een lantaarnpaal. 
Dit verdient geen schoonheidsprijs, maar is wel een begrijpelijke actie. 
Ergerlijk wordt het echter wel, wanneer het papier niet na verloop van tijd  
door de aanplakker verwijderd wordt en dus eindigt als zwerfvuil. 
Een duidelijk geval van “Beheer Openbare Ruimte“ waaraan iedereen  
eenvoudig kan meewerken. 
 

Je weet maar nooit! 

Sinds enige maanden loeien door het hele land iedere eerste maandag 
van de maand om 12 uur weer de sirenes, die in geval van een echte 
ramp de bevolking moeten waarschuwen. 
In buitengebieden zoals ons dorp zijn slechts een enkele keer bij gunstige 
wind de sirenes van een nabijgelegen grotere plaats hoorbaar. 
De gemeente is hiervan uiteraard op de hoogte en heeft ons laten weten 
dat in geval van een calamiteit de dun bevolkte gebieden gewaarschuwd 
zullen worden door politie en brandweer met geluidswagens. 
 

Reünie Openbare Basisschool “De Badde” 

Voor de reünie van openbare basisschool “De Badde”, op 5 juni 2004,  zijn 
al ongeveer 700 uitnodigingen verzonden, maar toch konden nog niet alle  
namen en adressen worden achterhaald. Weet u namen of adressen van 
oud-leerlingen, die geen brief hebben ontvangen, dan vernemen wij dat  
graag. Wij zullen dan alsnog een uitnodiging verzenden. Zie voor nog  
ontbrekende adressen ook www.badde.picto.nl 
Uw reacties graag zenden aan: Reüniecommissie, Greveling 105,  
9654 PP Annerveenschekanaal (telefoon: 0598-491444) 

ACTIVITEITEN AGENDA: 

v.v. Hermes Avk: 
          4 jan. 2004: Klaverjasmarathon 
          17 jan. klaverjassen 
          14 febr. klaverjassen 
 

Plattelandsvrouwen: 
 
               15 dec. bijeenkomst 
                19 jan. bijeenkomst 
 

VIOS: 
31 jan. 2004 uitvoering ROOKVRIJ 
7 febr. 2004 uitvoering 
14 febr. 2004 uitvoering 
 

IJsvereniging Onder Ons: 
2 jan. 2004 klaverjassen 
6 febr. 2004 klaverjassen 
 

Reünie o.b.s. “De Badde”: 
5 juni. 2004: o.b.s. “De Badde” 
 

Boek: 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij Jos 
Hitzert. De prijs: slechts € 35,- 
 

Oud papier actie “De Badde”: 
Zaterdag 10 jan. 2004. 

Copy: 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 28 
moet vóór 10 februari 2004 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! 
 
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMER 

van de Gemeente is: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  

 

http://www.badde.picto.nl/

