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Nummer 17     6e jaargang       mei 2002 
=================================================================================================== 

Bestuurssamenstelling: 
 
Gezienus Menninga [vz] 
Greveling 247 
tel. 468346 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Alexander van Dam [penn.] 
Greveling 195 
tel  491599 
 
Lukas Boerma 
Greveling 20 
tel 491238 
 
Lineke Huizing 
Greveling 45 
tel. 491825 
 
Jos Hitzert 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Jan Arend Klasens 
Greveling 135 
tel. 491296 
 
 
 
 
 
 
Redactie wijziging: 
 
Zoals u wellicht hebt kunnen 
aanschouwen is met ingang 
van 1 mei 2002 de redactie 
gewijzigd. Het geheel is ook 
in een iets andere vorm ge-
goten. 
 
Het redactieadres is nu 
gevestigd bij G. Meijers, 
Greveling 2, Avk. 
tel. 491274 

Jaarvergadering 26 maart 2002. 
Onze jaarvergadering werd door ± 30 leden bezocht. Men werd weer op de hoogte gebracht 
van het jaaroverzicht en de financiële situatie van de vereniging. Bij de bestuursverkiezing  
vond een behoorlijke verschuiving plaats. Het bestuur heeft voorgesteld om de zittingsperiode van  
Lukas Boerma met nog één jaar te verlengen, anders moesten er vier nieuwe bestuursleden 
gezocht worden. De vergadering ging hiermee accoord. Wegens verhuizing was Marianne 
Ramaker vroegtijdig afgehaakt en door te drukke werkzaamheden konden Ytje Jensma en Alex 
Stuivenberg niet voldoende tijd meer voor de vereniging vrij maken.  Alex  wil zich nu volledig 
inzetten voor FC2000. Voorzitter Boerma bedankte hun voor wat ze in die korte periode voor de 
vereniging hebben gedaan en bood hen daarbij de bekende enveloppe aan. Het bestuur was dus 
genoodzaakt drie nieuwe bestuursleden te zoeken. Met instemming van de aanwezige leden  zijn 
de nieuwgekozen leden: Jos Hitzert, Jan Arend Klasens en Gerrit Meijers. 
Verder is de vergadering accoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributie voor 
2003 in Euro’s vaststestellen op € 2,50 voor alleenstaanden en € 5,-- voor samenwonenden. 
Na de pauze gaf de voorzitter het woord aan de burgemeester. 
Deze gaf een uiteenzetting over de ontwikkelingen in het veenkoloniale gebied. 

► De overheid geeft tot 2006 subsidie aan de aardappelzetmeelindustrie 

Enkele onderwerpen die voor Annerveenschekanaal spelen: 

► Steeds minder boeren met hele grote agarische bedrijven 

► Sociale woningbouw veroudert, kwaliteit is te laag, hierdoor treedt er verpaupering op 

► Woon-zorg-combinaties in het dorp, is dit realiseerbaar in Annerveenschekanaal? 

► Woningbouw in het dorp, de gemeente wil lintbebouwing handhaven 

► Het aanpakken van de in het verleden met vuil gedempte wijken 

► Open vaarverbinding tussen Ter Apel en het Zuidlaardermeer 

► De sociale infrastructuur in het dorp verbeteren door bijvoorbeeld buitenschoolse opvang. 

Verder werden er nog wat vragen uit de zaal gesteld, die de burgemeester zoveel mogelijk heeft 
geprobeerd te beantwoorden. 
 

Hunzedorpenoverleg. 
Er is 6 x per jaar overleg met de dorpen [Eexterveenschekanaal, Eexterveen, Eexterzandvoort, 
Annerveen/Spijkerboor, Nieuwediep/Bareveld en Annerveenschekanaal]. 
Van elk dorp hebben 2 bestuursleden zitting in dat overleg. Van onze vereniging zijn dat Gezienus 
Menninga en Alex van Dam. Het doel hiervan is om op deze wijze beter contact te hebben met de 
gemeente. Ook is op elke vergadering de contactambtenaar van de gemeente aanwezig. 
 

Oud ijzer actie. 
De oud ijzer actie was weer een geweldig succes. Er kon een bedrag van ± € 560,- aan het 
feestkapitaal worden toegevoegd. Alle dorpsbewoners die het ijzer gespaard hebben onze 
hartelijke dank. Het ligt in de bedoeling om in de herfst nogmaals een ronde te doen. 
De datum wordt t.z.t. in het ’t Krinkie Spaien bekend gemaakt. 
 

Meerkamp op Hemelvaartsdag. 
De FC2000 kan terugzien op een geslaagde meerkamp. Er waren helaas vijf i.p.v. zes teams. 
Voor de kinderen waren er ook weer diverse spelletjes. Tussen de middag soep en broodjes. 
Alles was goed georganiseerd en we kijken al weer vooruit naar volgend jaar. Hemelvaartsdag  
valt dan op 29 mei 2003. Noteer deze datum dus alvast. Misschien kan er wel een feestelijk 
weekend georganiseerd worden? 
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Bloemenactie: 
 
De bloemenactie die FC2000 i.s.m. de vereniging Dorpsbelangen op zaterdag 11 mei j.l. 
heeft georganiseerd is wederom succesvol verlopen. De actie heeft zo’n slordige € 350  
aan het feestkapitaal toegevoegd. 
Wij willen hierbij alle mensen, die hun steentje hebben bijgedragen, heel hartelijk 
bedanken. 
 

Bosaanleg Annerveenschekanaal: 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen Annerveenschekanaal heeft bij de gemeente Aa en Hunze 
geïnformeerd naar het plan voor bosaanleg achter de kerk te Annerveenschekanaal. Van 
de gemeente ontvingen wij een brief met de volgende tekst: 
In het kader van de herinrichting is achter de kerk te Annerveenschekanaal voorzien in een 
recreatief [dorps]bos. Om dit bos aan te kunnen leggen zal de bestemming van betreffende 
percelen gewijzigd moeten worden. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft op ons 
verzoek ons op de hoogte gesteld van de ter inzage legging van het voornemen tot 
bestemmingsplanwijziging. 
Wij nemen aan dat niet iedereen in Annerveenschekanaal op de hoogte is van genoemde 
ter inzage legging. Gezien het feit dat de meeste belanghebbenden in Annerveensche-
kanaal wonen achten wij het wenselijk u te informeren en verzoeken u als 
vertegenwoordiging van het dorp de bewoners op de hoogte te stellen van de ter inzage 
legging in Hoogezand-Sappemeer. 
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de heer Arkema, behandelend ambtenaar 
van betreffende gemeente. 
 
Wij als bestuur van Dorpsbelangen Annerveenschekanaal, zijn van mening dat, gezien de 
juridische procedures bij eventuele bezwaarschriften, het niet onze taak is de bewoners  
hierover te berichten. Wij zijn van mening dat dit een taak van beide gemeenten is. 
Middels deze informatie in ’t Krinkie Spaien proberen wij u toch enigszins op de hoogte te 
brengen van de bedoelde bosaanleg. Het plan is grotendeels gesitueerd vanachter 
Greveling 109 tot achter de kerk.. 
Ons inziens hadden beide gemeenten dit plan moeten publiceren in b.v. De Schakel. 
 

Knapzakroute: 
 

Binnenkort gaat een delegatie van ons bestuur [Lukas Boerma en Gerrit Meijers] met een 
delegatie van dorpsbelangen Annerveen/Spijkerboor [Albert Houwing en Klaas Wigchering] 
om de tafel om de Knapzakroute te optimaliseren. Door de herverkaveling van landbouw-
gronden is de route via de “brede laan” bijna verdwenen. We willen proberen het mooiste 
gedeelte van de oude route er weer bij te betrekken of er moet voor een alternatieve route 
gekozen worden. In Spijkerboor/Annerveen zijn nog wel enkele alternatieven denkbaar. 
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

 
Deelgebiedscommissie: 

 
De deelgebiedscommissie komt binnenkort weer bijeen en vermoedelijk zal na die bijeen- 
komst wel weer het een en ander te vermelden zijn. Dit zal dan in ’t Krinkie Spaien no. 18 
worden gepubliceerd. 
 

Multifunctioneel centrum: 
 

De aanvraag voor een bouw/verbouwvergunning heeft u onlangs in de Schakel kunnen 
lezen. Dus zo te zien begint de “molen” langzaam te draaien. De commissie zal binnenkort 
bijeenkomen en zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen we u op de hoogte 
houden middels ’t Krinkie Spaien. 

Activiteiten lijst:: 
 

v.v. Hermes Avk: 
 

                  26 mei: 1e elftal toernooi  
                                 Ide de Punt 
                    8 juni: Oostermoertoernooi 
 
 

Plattelandsvouwen: 
 
                            16 sept.: bijeenkomst 
                             21  okt.: bijeenkomst 
                             18 nov.: bijeenkomst 
                             16 dec.: bijeenkomst 
 
 

Oud ijzer actie: 
 
De komende herfst zal er nog een 
ophaalronde gedaan worden over het 
dorp. De datum zal in ’t Krinkie Spaien. 
no. 18 vermeld worden. 
 
 

Oud papier actie “De Badde”: 
 
Er zal nog twee keer  papier worden 
ingezameld en wel op: 
 
Dinsdag 25 juni 2002 
Dinsdag 27 augustus 2002 
 
 

Copy: 
 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 18 
moet vóór 15 juni 2002 worden inge-
leverd bij het aan de voorzijde 
vermelde adres. 
 
 

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! 
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