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Bestuurssamenstelling: 
 
Goof van Amelsvoort   
Greveling 13 
tel. 492190 
 
Gerard Smeenge  
Greveling 12 
tel. 491886 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Jos Hitzert [penningm] 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Trijnie Broekema [2e pen.m.] 
Greveling 26 
tel. 491907 
 
Anne de Vries 
Greveling 30 
Tel. 491399 
 
Sikko Boer [lid] 
Greveling 215 
tel. 468614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
EEN NIEUW VERENIGINGSJAAR, EEN VOLTALLIG BESTUUR. 

Het was een hele geruststelling om op de jaarvergadering voor de drie vacatures 
binnen het bestuur drie kandidaten te kunnen voorstellen. De aanwezige leden 
gingen akkoord met het feit, dat Goof van Amelsvoort, Anne de Vries en Trijnie 
Broekema het bestuur weer kompleet maakten. Binnen het bestuur werd besloten 
dat Gerard Smeenge en Goof van Amelsvoort het voorzitterschap op zich zullen 
nemen, omdat Gerard al even in het bestuur meedraait, krijgt hij de officiële functie 
van voorzitter. Secretaris en penningmeester houden hun functie, Trijnie Broekema 
wordt tweede penningmeester. 
 

NIEUWS UIT DE JAARVERGADERING. 

Raadslid Lukas Boerma en later ook contactambtenaar van de gemeente Henk de 
Jager konden mondeling vast een aantal leuke zaken meedelen: 
- Het geld, nodig voor het realiseren van het herstel van de vaarroute door het  
  Grevelingkanaal is eindelijk vrijgekomen, zodat er (hopelijk) snel aanbesteed zal  
  worden 
- Annerveenschekanaal, geen beschermd dorpsgezicht, maar wel aangemerkt als 
  gaaf veenkoloniaal dorp, krijgt in het kader van een “Belvedère” plan een extra  
  bedrag voor het verbeteren van het aanzicht van het dorp, voorwaarde is dat  
  (twee) dorpsbewoners meepraten en ideeën aandragen 
- De gemeente is bereid de kosten voor het doortrekken van het fietspad  
  Tussenveen en de aanleg van het stukje bos daarnaast (een zaak van de  
  Landelijke Dienst Herinrichting) voor te schieten. 
Woonborg heeft inmiddels in grote lijnen aangegeven wat het plan van aanpak is 
voor de woningen in Annerveenschekanaal, voor het Grevelinkhuis onderzoekt men 
de mogelijkheden een stabielere doelgroep aan te trekken. Voor de overige 
woningen spreekt men over verkoop van 1/3 deel, na casco-inspectie en eventueel 
cascoverbetering. Het resterende gedeelte ondergaat verbetering en handhaving of 
sloop en vervangende nieuwbouw, waarbij de mogelijkheid van te koop aanbieden 
wordt opengehouden, 
Details zijn ons nog niet bekend, we vernamen dat Woonborg op 25 maart een 
gesprek zou hebben met de gemeente, waarna op korte termijn een 
informatieavond georganiseerd zal worden. 
 

HET “VOETPAD” (vervolg) 

Het pad, dat aan de kant van de huizen langs de Greveling loopt, heeft niet de 
officiële status van voetpad. 
Als dit wel zo was, zou het o.a. niet toegestaan zijn, het pad als “veilige” fietsroute 
door de allerkleinste dorpsbewoners te laten gebruiken, om die reden is het pad 
ook indertijd aangelegd op gelijke hoogte met het normale wegdek. Eerder deden 
we al een oproep de vuilcontainers niet onnodig lang langs de weg te laten staan, 
ook (gedeeltelijk) op het pad geparkeerde auto’s leveren gevaar op, niet alleen voor 
de schooljeugd, maar ook voor voetgangers op het ’s avonds niet overmatig 
verlichte dorp. Een vriendelijk, doch dringend verzoek voertuigen op uw eigen erf te 
parkeren of langs het kanaal. 
 

FINANCIÉLE ZAKEN. 

Vanaf half april komen wij weer bij u langs met de kwitanties voor 2004. Het kosten 
zijn € 5,00 voor gezinnen, € 2,50 voor alleenstaanden. 
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REÜNIE OPENBARE BASISSCHOOL “DE BADDE” 

Op 4 april hadden zich 253 personen aangemeld voor de reünie op 5 juni  
2004. Voor de reünisten een mooie gelegenheid voor een hernieuwde  
kennismaking met het dorp. Een van de onderdelen van het programma is 
een tentoonstelling van oude schoolfoto’s, schoolplaten en andere  
schoolattributen. Voor de inwoners bestaat de mogelijkheid om op zondag 
6 juni, van 13.00 tot plm. 17.00 uur de tentoonstelling in het kerkgebouw te 
bezichtigen 

GELUIDSHINDER. 

Ervaart u het toegenomen geluidsniveau ten gevolge van de veranderde 
activiteiten op de gaslocatie Wildervank als hinderlijk, laat het ons dan 
weten, wij willen in ieder geval nagaan of de daarvoor verplichte 
maatregelen genomen zijn of verbeterd dienen te worden. 
Wilt u dan kontact opnemen met het Dorpsbelangen bestuur? 

 
OPENBARE VERLICHTING. 

Er blijkt nog al wat misverstand te bestaan over het melden van defecte 
straatverlichting. Het juiste nummer bij Essent is hiervoor 0800 - 3366112, 
keuze 1. Mocht het zo zijn, dat een doorgegeven geval niet binnen 10 
dagen hersteld is, belt u dan met Dorpsbelangen, de gemeente heeft 
hierover namelijk met Essent kwaliteitsafspraken gemaakt, die wel 
nageleefd moeten worden. 
N.B.: Langs het nieuwe gedeelte 30 km zone worden 4 stuks  
openbare verlichting vervangen door 8 nieuwe elementen. 

 
EVEN DE BEENTJES VAN DE VLOER? 

Hallo, mijn naam is Miranda van de Berg en ben werkzaam als fulltime 
groepsleerkracht op een Montessorischool in Groningen. Als hobby geef ik 
2 avonden in de week country line dansen. Wellicht is het u bekend, dat er 
op donderdagavond in Annerveenschekanaal ook aan country line dansen 
wordt gedaan. Er draait een jeugdgroep en een volwassenengroep. Beide 
groepen kunnen nog wel wat versterking gebruiken.  
Aanvangstijden: jeugdgroep van 19.00 – 20.00 uur en de volwassengroep 
van 20.00 – 21.30 uur.  Plaats: MFC De Badde. 
Inlichtingen bij Miranda van de Berg, tel. 0599 - 662390 
  

START BUITENSCHOOLSE OPVANG ANNERVEENSCHEKANAAL 
Op maandagmiddag 8 maart is in het nieuw gebouwde multi functionele 
centrum in Annerveenschekanaal de buitenschoolse opvang van start 
gegaan. Dit nieuwe gebouw biedt hiertoe uitstekende mogelijkheden. 
Voorlopig bestaat er op drie middagen per week, van 15.00 – 18.00 uur, 
de mogelijkheid voor kinderopvang. Het gaat om de maandag-, dinsdag- 
en donderdagmiddag.Het is nadrukkelijk de bedoeling deze buiten-
schoolse opvang in de toekomst uit te breiden door het een streekge-
bonden functie te geven. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om 
binnen dit kader de buurtbus in te schakelen.  
De opvang is in handen van de stichting Trias, een professionele 
organisatie, die ook op vele andere plaatsen vormen van naschoolse 
opvang realiseert. 
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met 
bovengenoemde stichting.Er bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om ter 
plekke kennis te komen maken. Het algemeen telefoonnummer van de 
stichting is: 050-099150. 
 

FIETSPAD TUSSENVEEN 

De gemeente is bereid de kosten voor het doortrekken van het fietspad  
Tussenveen en de aanleg van het stukje bos daarnaast (een zaak van de  
Landelijke Dienst Herinrichting) voor te schieten. 
 

KNAPZAKROUTE: 
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar  
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers. 
 

Vrouwen van Nu: 
                17 mei bijeenkomst 
                13 sept. bijeenkomst 
                met de mannen 
 

FC 2000: 

Vrijdag 23 april: BINGO  
Zaterdag 8 mei: Bloemenactie 
20 mei: Hemelvaartsdag 
Meerkamp op het voetbalveld  

 
Reünie o.b.s. “De Badde”: 

5 juni 04: reünie “De Badde” 
6 juni 04: tentoonstelling oude 
   schoolfoto’s in het kerkgebouw 
 

Boek: 

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

Oud papier actie “De Badde”: 

Dinsdag 11 mei, 18.30 uur 
Dinsdag 22 juni, 18.30 uur 
Dinsdag 28 augustus, 18.30 uur 

Copy: 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 30 
moet vóór 7 juni 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/STORINGSNUMMERS 

van de Gemeente: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  
 
Van ESSENT: defecte straatverlichting 
Tel:  0800-3366112 keuze 1 [gratis] 

 


