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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

KNAPZAKROUTE.
Het was nog net geen dauwtrappen, maar toch verfrissend vroeg, de
officiële opening van de Knapzakroute.
Zondag 12 september, 09.00 uur ontmoetten het voltallige bestuur van
Dorpsbelangen en een flinke ploeg enthousiaste bewoners elkaar in het
MFC, om na opgepept te zijn door koffie of thee van Frits en Suzanna, in de
stromende regen toch vrolijk van start te gaan voor de 12 km lange tocht.
Albert Houwing was speciaal uit Nieuw Annerveen gekomen om bij het
eerste stuk hier en daar wat cultuurhistorische uitleg te geven.
Eén van de vrijwilligers, de heer Brugman, die namens de BOKD de
kwaliteit van de diverse knapzakroutes in de gaten houdt, liep mee, evenals
Paulien Bisschop, coördinator van Bureua DAIP, en ook de jeugd was van
de partij.
De regen hield het na verloop van tijd voor gezien en met de zon in de rug
bereikten we Spijkerboor, waar een afvaardiging van het plaatselijke bestuur
en een aantal dorpsgenoten op ons wachtten voor het volgende rondje
koffie/thee/limonade/ijs.
In een fikse wind maar onder een prachtige blauwe lucht voerde Klaas
Wigchering ons langs een stuk hermeandering van de Hunze, waar groepen
canadese ganzen en nijlganzen te zien waren.
Vervolgens langs maisvelden richting gaslokatie en voorbij het
Grevelinckhuis weer naar het MFC, waar onder het genot van broodjes en
een drankje ontspannen nagepraat kon worden.
Zoals u wellicht gelezen hebt, hebben we met dit initiatief zelfs de
plaatselijke pers gehaald.
Voor wie het nog eens over wil doen,
de Vernieuwde Knapzakroute is verkrijgbaar bij Gerrit Meijers.
VAKER EEN STUKJE LOPEN?

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Jos Hitzert en Gerrit Meijers.
Het redactieadres is gevestigd bij Gerrit Meijers,
Greveling 2, Annerv.kanaal,
tel. 491274

Tijdens het lopen van de Knapzakroute was menigeen het er over eens, dat
we dit eens vaker zouden moeten doen.
Wie van u heeft daar belangstelling voor of wil de organisatie daarvan
enkele malen per jaar op zich nemen?
Enthousiastelingen kunnen zich melden bij het bestuur.
Extra stimulans is wellicht het feit, dat Annerveenschekanaal inmiddels ook
is opgenomen in een letterboxenroute.
OF LIEVER EEN BOEK LEZEN SAMEN?
Al lopende en pratende kwamen er vanzelf meer ideeën naar boven.
Zijn er inwoners, die met elkaar een leesclubje willen vormen, eventueel
aangesloten bij de provinciale literatuurgroepen, dan kunt u dat ook melden
bij het bestuur.

Vereniging Dorpsbelangen
BIJGEBOUWENREGELING AA EN HUNZE.
Dit bestemmingsplan betreft een uniforme regeling voor aan- en
uitbouwen en bijgebouwen op gronden binnen de gemeente Aa en
Hunze waarop een woonbestemming of woonfunctie rust.
Het plan is op 6 juli goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Drenthe en ligt vanaf 2 september 6 weken ter inzage in het
gemeentehuis.
SVA ZOEKT!
SVA is op zoek naar enthousiaste volleyballers.
Er wordt gespeeld op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Kom eens kijken of meld u aan bij Willy de Jonge, tel. 491807.
Ook de badmintonclub kan wel enige versterking gebruiken.
Iedere dinsdagavond vanaf 19.45 uur, minimum leeftijd 16 jaar.
Informatie bij Heleen de Jonge, tel. 468210.
Het traditionele volleybaltoernooi wordt gehouden op 2 oktober
vanaf 16.00 uur in het MFC.
HET IS MAAR DAT U HET WEET.
Het college heeft alle dorpskernen binnen Aa en Hunze, dus ook
die van Annerveenschekanaal aangewezen als gebieden waar het
verboden is op de weg drank te nuttigen of aangebroken flessen,
blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Het besluit ligt vanaf 16 september ter inzage in het gemeentehuis.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers.
Vrouwen van Nu:

11 okt. bijeenkomst
15 nov.bijeenkomst
6 dec. Sinterklaasavond
v.v. Hermes Avk:
16 okt. klaverjassen
20 nov. klaverjassen
18 dec. klaverjassen
IJsver. Onder Ons:
1 okt. klaverjassen
5 nov. klaverjassen
3 dec. klaverjassen + jaarvergadering
Boek:
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij Jos Hitzert.
De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 2 oktober, 09.30 uur
Zaterdag 13 november, 09.30 uur

Copy:
HOE TROTS ZIJN WIJ OP DE HUNZEDORPEN.
Binnen het Hunzedorpenoverleg (Annerveenschekanaal,
Eexterveenschekanaal, Nieuwediep, Eexterzandvoort, Eexterveen,
Annerveen/Spijkerboor) zijn stemmen opgegaan om ons
gezamenlijk te profileren op toeristisch gebied.
Vaak wordt er in een dorp een wandel/fiets/toertocht georganiseerd
die ook door één of meerdere van de andere dorpen komt, zonder
dat men er daar vanaf weet.
Het lijkt een leuk idee routes te bedenken, die in alle dorpen
hetzelfde thema behandelen.
Hebt u ideeën over zaken in uw eigen dorp of juist in de andere
dorpen, waarvan een toeristisch aantrekkelijk thema gemaakt zou
kunnen worden, zet het eens op papier en neem kontakt op met
één van de bestuursleden.
STAAT ER BIJ U NOG EEN OVERTOLLIGE FIETS
IN DE SCHUUR?
Voor de 8 studenten die 3 dagen per week in de kerk bezig zijn met
het Project DAIP zijn wij op zoek naar een aantal fietsen voor
vervoer tijdens veldwerk in de directe omgeving van
Annerveenschekanaal.
Hebt u een fiets over, neem dan even kontakt op met Paulien
Bisschop, 06-55555291 of ga even langs bij Bueau DAIP in het
voormalig jeugdhonk de Weeme, Greveling 119.

Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 34 moet
vóór 5 oktober 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]

