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Bestuurssamenstelling: 
 
Goof van Amelsvoort [voorz] 
Greveling 13 
tel. 492190 
 
Gerard Smeenge [v. voorz] 
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 [lid] 
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 

 

De tweede extra editie van ’t Krinkie Spaien staat nogmaals geheel in het teken van 
DAIP! Een groot deel van u zijn we tegengekomen op de informatiebijeenkomst op 

10 juni jl. in de kerk. Inmiddels is er meer bekend rondom project DAIP. In deze 
tweede DAIP-editie van ’t Krinkie Spaien zullen we u op de hoogte houden van 
de stand van zaken wat betreft DAIP en 

praktisch informatie geven.  

 
Goed bezochte informatiebijeenkomst 
– toch enige verwarring 
De informatiebijeenkomst van 10 juni was 
nog niet de officiële start van project 
DAIP. Wel was deze avond goed bezocht: 
met de ongeveer 50 mensen was de kerk voor meer dan de helft gevuld. Het groot-
ste deel van de avond werd gevuld met toelichtingen op project DAIP. Aan de hand 

hiervan kwamen er een aantal gerichte vragen van de belangstellenden. De aanwe-
zige sprekers, Hans Elerie, Willem Foorthuis en Peter van der Veen, konden deze 
soms kritische vragen beantwoorden.  
Er bestond enige verwarring met het project ‘Van Turfvaart naar Toervaart’, waarbij 
het kanalenstelsel tussen Erica en het Zuidlaardermeer opgeknapt en op sommige 
plaatsen uitgebreid wordt. Dit wordt gedaan om de kanalenstructuur die vroeger 
voor de turfvaart gebruikt werd, geschikt te maken voor recreatievaart. Dit is echter 
iets anders dan project DAIP. Met vragen over project DAIP, kunt u contact 
opnemen met Paulien Bisschop van Bureau DAIP, Greveling 119, op  

06-55 555 291 of via paulienbisschop@hotmail.com 
 

Uitvoering DAIP 
Tijdens de informatiebijeenkomst is duidelijk geworden dat het succes van project 
DAIP afhankelijk is van de medewerking van de bewoners. Zij moeten de informatie 
leveren die de basis is voor een ruimtelijke visie voor de dorpen langs het Greve-
lingkanaal.  
Om project DAIP uit te kunnen voeren, moet er een stuurgroep samengesteld wor-
den. Deze stuurgroep bestaat uit mensen uit Annerveenschekanaal en uit Eexter-
veenschekanaal. De belangrijkste taken van de stuurgroep zijn de communicatie 
met het dorp en de toetsing van methoden voordat deze aan de verschillende werk-
groepen worden voorgelegd. Het plaatsnemen in de stuurgroep kost ongeveer een 
dagdeel per week. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Paulien of even binnenlopen op Greveling 119.  
 

Via een aantal wegen proberen we informatie boven tafel te krijgen voor het eerste 
stadium, het belevingsonderzoek. Voor de methoden zijn we op zoek naar deelne-
mers, mensen die een bijdrage willen leveren aan project DAIP. Tijdens de startbij-
eenkomst van project DAIP, 15 sept. om 19:00 u. in de kerk, kunt u hierover vra-

gen stellen of zich opgeven voor deelname aan één van onderstaande methoden.  
 

De methoden die we gaan gebruiken zijn voor de informatieverzameling zijn: 
 Historische excursie: 

Dit is een wandeling door het dorp, onder leiding van dorpskenners en een 
historisch geograaf, waarbij stilgestaan wordt bij bijzondere plekken in het dorp. 
Van deelnemers wordt verwacht dat zij de waarde (of het gebrek daaraan) van 
deze plekken kunnen aangeven; 

Dorpsbelangen AVK organiseert: Het 
wandelen van de nieuwe knapzakroute. 
Wilt u meelopen? Zondag 12 sept. gaan 
we om 9:00 u.van start met een kopje 
koffie en beginnen om 9:30 u. te lopen 
vanaf het M.F.C.. Als u mee wilt lopen, 
geef u dan op bij Gerrit Meijers. 
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 Foto-opdracht: 

Ongeveer 15 bewoners krijgen een fototoestel uitgereikt en 
moeten daarmee foto’s maken van 6 ‘mooie’ en 6 ‘lelijke’ plekken 

in het dorp. Zij moeten ook aangeven waarom zij dit juist mooie of 
lelijke plekken vinden.  

 Interview: 

Vier tot zes dorpsbewoners wordt in een gesprek gevraagd naar 
hun beleving van het dorp; 

 Enquête: 
Aan de hand van de resultaten van de interviews wordt een 
enquête opgesteld en verspreid onder alle dorpsbewoners.  

 
Wat hoort bij Annerveenschekanaal? 
Dan, als laatste DAIP-onderwerp in deze nieuwsbrief, een kleine opdracht/ 

brainstorm.  
Kunt u op het kaartje hieronder aangeven welk gebied tot Annerveensche-
kanaal ‘behoort’; Waar loopt de grens van het gebied waar u binnen pro-
ject DAIP uitspraken over zou willen doen? Loopt dat gebied bijvoorbeeld 

tot aan het kerkhof of tot Spijkerboor. Of houdt Annerveenschekanaal vol-
gens u op achter de Polderweg? Onder het kaartje is ruimte om uw keuze 
te motiveren of toe te lichten. U kunt dit op de startbijeenkomst inleveren 
of anders bij één van de leden van Dorpsbelangen of op Greveling 119 in 
de bus doen.  
 

PROVINCIE 
GRONINGEN 

Gemeente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Straatnamen: 
1. Eppinge 
2. Polderweg 
3. Greveling 
4. Ellentshoek 
5. Koekkoekslaantje 

Eexterveenschekanaal 

sportveld 

Annerveenschekanaal 

 
 

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 
 

v.v. Hermes Avk: 
 

              18 sept. klaverjassen 
               16 okt. klaverjassen 
 

IJsver. Onder Ons: 
 

1 okt. klaverjassen 
5 nov. klaverjassen 

 
Boek: 

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

Oud papier actie “De Badde”: 
Dinsdag 28 augustus, 18.30 uur 
Zaterdag 2 oktober, 09.30 uur 

 
Copy: 

 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 33 
moet vóór 7 sept. 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] 

 

 

 
 

WOENSDAG  

15 SEPTEMBER  

 

19.00 uur 

 

STARTBIJEENKOMST  

PROJECT DAIP 
 

Kerkgebouw 
Annerveenschekanaal 

Dit is Annerveenschekanaal, 
omdat: 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
____ 


