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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 

 
DAIP. 

 

Inmiddels is de enquête waarbij de resultaten van de foto-opdracht,  
huiskamerdiscussies en de historisch excursie in de vragen verwerkt waren,  
achter de rug. 
Iedere derde woning in de dorpen Annerveenschekanaal. Eexterveenschekanaal,  
Bareveld/Nieuwediep werd gevraagd een formulier in te vullen over de toekomst  
van het leven langs het Grevelingkanaal. 
Ook wanneer er verder gewerkt wordt aan een cultuurthistorisch verantwoord  
ontwerp voor de toekomstige leefomgeving is het mogelijk over de schouder van de 
ontwerpers mee te kijken of zelfs mee te tekenen. 
De Daip Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de mogelijkheden. 
De resultaten van de foto-opdracht zijn tot half januari te bekijken in het MFC. 

 
De DORPSVLAG (vervolg)!  

Er is een ontwerp van de vlag onderweg naar de producent, wij wachten op een 
definitieve prijsopgave en hopen begin januari hiermee verder te kunnen gaan. 
 

WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.   
 
Binnenkort wordt de website nog actueler, het aantal links naar de overige  
Hunzedorpen wordt uitgebreid, het boek over Annerveenschekanaal en de  
knapzakroute zullen rechtstreeks te bestellen zijn en er komt ruimte voor actuele  
informatie vanuit Dorpsbelangen, zoals punten uit bestuursvergaderingen, het  
Hunzedorpenoverleg, BOKD bijeenkomsten en kwartaaloverzichten Kern- en  
Buurtgericht werken. 
Er is nog steeds ruimte voor verenigingen, particulieren en bedrijven  
uit ons dorp. 

Inlichtingen bij Gerrit Meijers. 
 

KERN MET PIT:  
WEDSTRIJD DAAGT BEWONERS UIT LEEFOMGEVING TE VERBETEREN. 

De KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) organiseert voor de  
tiende maal de wedstrijd “Kern met Pit” . 
Uitgangspunt is dat bewoners zelf het beste weten hoe zij hun leefomgeving 
kunnen verbeteren en daarbij de KNHM uitdagen: “Wedden dat wij ons project voor 
31 augustus 2006 afgerond hebben?”  
De inschrijving start 1 januari 2005, er kunnen maximaal 200 projecten deelnemen  
en voor ieder project dat voor 31 augustus 2006 tot een goed einde is gebracht is  
€ 1000,- beschikbaar. 
De enige criteria voor deelname zijn: het project vindt plaats in de directe  
woonomgeving en wordt door en voor de bewoners zelf uitgevoerd. 
Hebt u suggesties of ideeën, geef het door aan één van onze bestuursleden. 

 
HET LAATSTE FEESTJE VAN 2004. 

Op 30 december zal in de sporthal van het MFC het duo “Bert en Bert” optreden 
met een programma van Presley tot Smartlappapas. 
De entree is gratis voor dorpsbewoners met familie, vrienden en kennissen,  
aanvang 21.00 uur, zaal open om 20.30 uur. Nadere informatie komt bij u in de bus. 
 

http://www.annerveenschekanaal.info/
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DE WIJKAGENT (vervolg). 
Als gevolg van reorganisatie en pensionering is het aantal wijkagenten  
in onze gemeente momenteel gereduceerd van vier naar twee. Het dorp 
Annerveenschekanaal valt voorlopig onder wijkagent P. Smid, die het hele 
gebied van de voormalige gemeenten Gieten en Anloo onder zijn hoede  
heeft.  
Wijkagent Smid is bereikbaar via het algemene nummer van de  
politie, te weten 0900-8844. 

 
NA DE FEESTDAGEN........ 

Kunt u uw kerstboom op 5 januari vóór 07.30 uur aan de weg leggen (liefst 
meerdere bomen tegelijk), de gemeente zorgt ervoor, dat de bomen  
opgehaald worden. 
Hebt u takken voor dezelfde route, dat dient u dan aan te melden bij de  
inzameltelefoon, 0592-331632 tot uiterlijk dinsdag 4 januari 2005. 

 
 SAMEN LEZEN EN EROVER PRATEN, LEERZAAM EN GEZELLIG! 

Naar aanleiding van een eerdere oproep zal er naar alle waarschijnlijkheid 
in september 2005 een literatuurgroep van start gaan. 
Hebt u ook belangstelling, neem dan kontakt op met Trijnie Broekema,  
491907. 
 

NOG EVEN DE BLADBAK..... 

In het berichtje over de plaats van de bladbak in Krinkie nr. 34 was een 
foutje geslopen. 
De bladbak staat bij nummer 233! 

 
MFC HEEFT EIGEN TELEFOONNUMMER. 

Tijdens activiteiten in het MFC is de man/vrouw achter de bar voortaan  
telefonisch bereikbaar:onder nummer:  491019 

 
MFC. 

Naar aanleiding van het feit, dat de stichting MFC bezig is met  
fondsenwerving voor de definitieve inrichting van het gebouw en zeker  
niet in de laatste plaats om verenigingen en bewoners van ons dorp te  
stimuleren gebruik te gaan maken van deze unieke voorziening, heeft het 
bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen besloten een behoorlijk bedrag  
hiervoor beschikbaar te stellen. 
 

FEESTDAGEN. 

Viert u deze dagen in groot gezelschap of in kleine kring, 
Moet het deftig of mag het simpel vertrouwd, 
Worden het echte kaarsjes of grootse buitenverlichting, 
Op Oudejaarsavond bij de buren langs of is het echt veel te koud, 
Wat u ook doet, hoe u ook op uw eigen wijze geniet, 
Wij hopen, dat voor allen in Annerveenschekanaal 2005 er zonnig uit ziet. 
 

KERST- en NIEUWJAARSWENS: 
 

HHeett  bbeessttuuuurr  vvaann  VVeerreenniiggiinngg  DDoorrppssbbeellaannggeenn  wwiill  eeeenn  iieeddeerr  

  

PPrreettttiiggee  KKeerrssttddaaggeenn  eenn  eeeenn  VVoooorrssppooeeddiigg  22000055  ttooeewweennsseenn  
 

 
 

KNAPZAKROUTE: 
 

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

Vrouwen van Nu: 
                22 dec. Bloemschikken 
                17 jan. bijeenkomst  
                14 febr. bijeenkomst 
 

v.v. Hermes Avk: 
                9 jan. klaverjasmarathon 
               22 jan. klaverjassen 
               19 febr.klaverjassen 
 

IJsver. Onder Ons: 
   7 jan. klaverjassen  
   4 febr. klaverjassen 

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

Oud papier actie “De Badde”: 
Zaterdag 8 januari, 09.30 uur 
Zaterdag 26 februari 09.30 uur 

FC 2000: 
   maart/april oud ijzer actie 
   5,6 en 7 mei 2005 dorpsfeest 

 
Copy: 

Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 36 moet 
vóór 1 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/STORINGSNUMMERS 

van de Gemeente: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  
Van ESSENT: defecte straatverlichting 
Tel:  0800-3366112 keuze 1 [gratis] 
Wijkagenten: tel.: 0900-8844 

 


