
 Vereniging Dorpsbelangen 

    Annerveenschekanaal 

 
 
 
 
 
Nummer 39      9e jaargang    september 2005 
======================================================================================================== 

 
Bestuurssamenstelling: 
 
Goof van Amelsvoort [voorz] 
Greveling 13 
tel. 492190 
 
Piet Koopmans [penningm] 
Eppinge 4 
tel. 491446 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Trijnie Broekema [2e pen.m.] 
Greveling 26 
tel. 491907 
 
Annemoon van Liebergen 
[lid] 
Greveling 183 
tel. 492018 
 
Anne de Vries [lid] 
Greveling 30 
tel. 491399 
 
vacature [lid] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
het bestuur 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.   
Op de website is nog steeds ruimte voor verenigingen, particulieren en 

bedrijven uit ons dorp. Inlichtingen bij Piet Koopmans. 

 
E-mail adres opgeven. 

Wie informatie over nieuwe artikelen op de website wil ontvangen kan zijn 
e-mailadres doorgeven aan:  redaktie@annerveenschekanaal.info  
 

Jan Arend, bedankt. 
Vlak voor de zomer is in kleine kring bekend geworden dat Jan Arend Klasens zijn 
functie als voorzitter van het MFC ter beschikking stelt.Het bestuur van de 
vereniging Dorpsbelangen betreurt dit zeer. We weten dat het voor Jan Arend geen 
gemakkelijke beslissing is geweest. Hij is een van de initiatiefnemers van het MFC 
geweest en heeft zich gedurende enkele jaren ingezet voor het centrum. En dat is 
geen gemakkelijke tijd geweest. Er waren veel verschillende partijen en belangen 
om rekening te houden en de financiële speelruimte werd steeds kleiner. Toen het 
MFC er stond en beheerd moest worden heeft Jan Arend besloten nog een 
versnelling bij te schakelen en voorzitter te worden van het MFC bestuur. En deze 
functie heeft hij nu neergelegd. We vinden het jammer, maar respecteren zijn 
besluit. Graag willen we Jan Arend bedanken voor zijn nooit aflatende bijdrage en 
tomeloze inzet voor het tot stand komen van het MFC. Jan Arend, bedankt. 
 
Opvolging Jan Arend Klasens. 
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen heeft het recht om iemand voor te 
dragen voor het bestuur van het MFC. Omdat Jan Arend Klasens zijn functie heeft 
neergelegd heeft het MFC bestuur ons gevraagd een voordracht te doen. Het 
besturen van het MFC is een zware functie en veel afspraken tussen gemeente, 
bestuur, beheerders en gebruikers moeten nog worden vastgelegd. Ook is duidelijk 
geworden in een bijeenkomst van Dorpsbelangen en verenigingen dat bestuur van 
het MFC en enkele verenigingen hun verwachtingen naar elkaar opnieuw zouden 
moeten bespreken. Er leven een aantal misverstanden en spanningen die 
uitgepraat kunnen worden. 
Wij denken dat een bestuurslid die de achtergronden van het tot stand komen van 
het MFC kent en boven alle partijen staat en tijdelijk beschikbaar is, de meest 
geschikte persoon is. Wij hebben deze gevonden in de persoon van Henk Strating. 
Naast deze expertise die Henk Strating meebrengt vinden we als bestuur op dit 
moment extra mankracht voor het MFC geen overbodige luxe. Vanuit 
Dorpsbelangen gaat Piet Koopmans zich inzetten om het bestuur van het MFC te 
versterken.  
 
Sikko Boer stopt als bestuurslid. 
In de laatste vergadering van het bestuur van Dorpsbelangen heeft Sikko Boer 
aangegeven per direct te stoppen als lid van het bestuur. Sikko beleeft te weinig 
plezier aan het bestuurslid zijn. Aangezien er toch wel wat vrije tijd in gaat zitten is 
dat wel nodig. We bedanken Sikko voor zijn bijdrage aan het bestuur en aan het 
dorp. Voornamelijk heeft Sikko zich steeds ingezet voor de contacten met 
Woonborg en de helderheid van de plannen rondom de herbouw, verkoop en 
verhuur van de huizen van Woonborg. Dit blijft hij overigens doen (uiteraard) en kan 
blijven rekenen op Dorpsbelangen. Anne de Vries neemt zijn rol als contactpersoon 
naar Woonborg over. 

http://www.annerveenschekanaal.info/
mailto:redaktie@annerveenschekanaal.info
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Beschermd Dorpsgezicht. 
 

Een historisch-geograaf van de Rijksdienst voor Monumentenzorg 
heeft opdracht gekregen een rapport te schrijven t.b.v. de  
aanvraag tot "Beschermd Dorpsgezicht Annerveensche- en 
Eexterveenschekanaal". 

Zodra het rapport gereed is zal de aanvraag worden ingediend. 
 

DE WIJKAGENT  
Wijkagenten Smid en Stoffers zijn bereikbaar via het algemene  
nummer van de politie, te weten 0900-8844. 
U kunt vragen naar wijkagenten Smid of Stoffers van de gemeente  
Aa en Hunze. Het is een kwestie van gewoon doorvragen!! 
Ze zijn bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. 
 

Doortrekken fietspad TUSSENVEEN: 
We zijn druk in de slag met de gemeente voor een tijdelijke oplossing om 
dit pad te verlengen. Het laat echter nog even op zich wachten. 
 

Project DAIP 
De officiële presentatie van het rapport van project DAIP zal [onder voor- 
behoud] in begin december plaats gaan vinden. De definitieve datum zal 
dit tijdig bekend gemaakt worden. Ook zal er binnenkort een Nieuwsbrief 
verschijnen met wat er zoal speelt bij de Identiteitswerkplaats. 
 

Ansichtkaarten: 
De Vereniging Dorpsbelangen beschikt nog over een aantal ansicht- 
kaarten gemaakt op verschillende plaatsen in ons dorp. De kaarten zijn te  
koop bij Gerrit Meijers voor € 1,- per stuk. 
 

RUN van WINSCHOTEN 

10 september heeft het runnersteam van Aannemersbedrijf Geert de  
Jonge tijdens de Run van Winschoten 10 x 10 estafette een geweldige  
prestatie neergelegd. Onder de bezielende leiding van Jan Arend is het  
team met een ingehuurde topper uit Spijkerboor 85e van alle 316 teams 
geworden in een totaaltijd van 8.31:09 uur. 
Van de categorie bedrijven is het team op de 17e plaats van de 95  
deelnemende bedrijventeams geëindigd. Dat is voor een klein dorp als  
Annerveenschekanaal een prima resultaat. Alle lopers bedankt voor de  
inzet. Volgend jaar hopen we samen met Spijkerboor 2 teams te formeren. 
We zoeken nog meer enthousiaste hardlopers en een ploegleider die niet 
wil lopen maar wel betrokken wil zijn bij dit evenement. 
Je kunt informatie inwinnen bij Sander van Hoorn, Greveling 40, 9654 PV  
Annerveenschekanaal. (0598-492121 of sandervanhoorn@planet.nl). 
 
LOOPTRAINING              LOOPTRAINING              LOOPTRAINING     

We hebben Sander van Hoorn bereid gevonden om voor geïnteres- 
seerden looptraining te geven. Sander wil een 5-tal keren aan de lopers  
tips en aanwijzingen geven om nog meer plezier te beleven aan het  
hardlopen. Dit willen we gaan doen op de zaterdagmiddag van 16.00 –  
17.30 uur (= i.v.m. het vroeg invallen van de duisternis). Verzamelen bij  
MFC “de Badde”. Graag opgeven vóór 12 oktober, dan kunnen we  
zaterdag 15 oktober beginnen. Opgeven bij Diewerke Wierts, Greveling 
17, telnr. 492101. Mailen kan ook, mdwierts@hetnet.nl. 
 

Uitgave van dit nummer: 

Vanwege enkele technische storingen valt dit Krinkie iets later dan  
gepland bij u in de bus. Sorry voor het ongemak. 

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

Vrouwen van Nu: 

              10 okt. bijeenkomst  
              7 nov. bijeenkomst 
             19 dec. bijeenkomst 

v.v. Hermes Avk:                 
              22 okt. klaverjassen etc. 
              4 nov. klaverjassen etc. 
              19 nov. klaverjassen etc. 

Boek: 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij . 
Piet Koopmans, Eppinge 4 en 
Gerrit Meijers, Greveling 2. 
 De prijs: slechts € 35,- 
 

Feestcommissie FC 2000: 
Zaterdag 5 november oud ijzer actie. 

 
Oud papier actie “De Badde”: 

Zaterdag 12 nov.  2005 
Zaterdag 7 jan. 2006 

 
Copy: 

Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 40 moet 
vóór 31 okt. 2005 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 

 

mailto:sandervanhoorn@planet.nl
mailto:mdwierts@hetnet.nl
http://www.annerveenschekanaal.info/

