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Nummer 87                20e jaargang                 januari 2017 

Bestuur 
Charlotte van Kruchten, voorzitter 
Greveling 40 
tel. 0598 – 492121 
 

Bert Feiken, secretaris 
Greveling 39 
tel. 0598-491603 
tel. 06 - 21829187  
 

Ina Oortwijn, penningmeester 
Greveling 59 
tel. 0598-492139 
 

Gezienus Menninga, MFC bestuur 
Greveling 247, 
tel.: 0598-468346 
 

Sander Muskee, vicevoorzitter 
Greveling 44b 
tel.: 0598-372362 
 

Lid van Verdienste 
Lukas B. Boerma 
 

Vergaderdata 2015 DOA 
Maandag 13 maart 2017 
 

Kopij 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien kan 
worden ingeleverd bij  
bertfeiken@home.nl  
 
Website 
Heeft u al een kijkje genomen op 
onze website? 
www.annerveenschekanaal.com   
 
MFC De Badde 
Greveling 139, tel. 0598-491017 
Info bij: Gezienus Menninga of 
Otto Pauwels  
Reserveringen graag via Otto 
06-11926956 
mfcdebadde@gmail.com  
 
 
Toneelver. VIOS uitvoeringen: 
Vrijdag 3 febr. is vol. 
Voor zaterdag 4 en 11 februari zijn 
nog kaarten beschikbaar. 
Dus mensen bestel snel want op=op. 
Reserveren op tel. nr. 0598 620926 
 

 
Agenda jaarvergadering Dorpsorganisatie maandag 13 febr. 

“De nieuwe Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal nodigt alle bewoners van 
Annerveenschekanaal uit om aanwezig te zijn bij de Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering op MAANDAG 13-02-2017 om 19:30 uur in het MFC de 
Badde. 
 
  AGENDA 

1. Opening: uitleg en vaststelling agenda 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen stukken: ter vergadering uitgereikt 
4. Verslag ALV van 26-11-2015  
(zie de website www.annerveenscheknaal.com onder Dorpsorganisatie Avk)  
5. Bestuursverkiezing: 
-    Charlotte van Kruchten (voorzitter) huidige Vz. herkiesbaar  
–   Bert Feiken (secretaris)  
-     Ina Oortwijn (penningmeester) 
–   Gezienus Menninga (lid en afgevaardigde MFC de Badde)  
–   Sander Muskee ( lid en vice-Vz.)  
6. Statutenwijzigingen vereniging Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal en 
      MFC de Badde ( vooraf ter inzage bij het secretariaat en op de vergadering) 
7. Jaarverslag ( inzage op de website www.annerveenschekanaal.com ) 
8. Verslag penningmeester (ter vergadering) 
9. Verslag kascommissie: - Sander van Hoorn en Kees Oortwijn 

10. Verkiezing kascommissie: 2 personen en 1 reserve uit de vergadering 
11. Verslag MFC de Badde 
 

12. Pauze 
 

13. Informatie:  
     -   Fietspadplan Avk - Eexterveen (Bert Feiken) 
     -   Insteekhaventje Avk en onderhoud Grevelingskanaal (Bert Feiken) 
     -   Zelfbeheer openbaar Groen (Gerrit Meijers of Piet Koopmans) 
     -   Buurthulp (Dina Korte) 
14. Informatie en inspraak over het Dorpspark Avk. Heilien Tonckens, 
         landschapsarchitecte van Groenadvies uit Appelscha begeleidt dit  
         onderwerp. 
15. Rondvraag: peiling belangstelling voor een thema-avond Glasvezel in Avk 
16. Sluiting 
 

Met vriendelijke groeten, 
Bert Feiken (secretaris) 
 

Soos middag 55+ 
We zijn het jaar weer begonnen op donderdag 26 januari. De volgende 
bijeenkomst is op donderdag 23 februari in MFC De Badde. Aanvang 14.00 uur 
Een ieder die de 55+ is gepasseerd nodigen we hierbij uit om ook eens op zo’n 
middag aanwezig te willen zijn. Het wordt als een leuke, ontspannen middag 
ervaren. Schroom niet en kom vrijblijvend eens binnenlopen. 
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Schema oud papier halen 2017. 
Hieronder volgen de data van de ophaaldagen van het oud papier. 
Zaterdag 4 maart, helpers: FC 2000 en Biljartvereniging, dinsdag 18 april, 
helpers: Visvereniging en SVA, dinsdag 30 mei, helpers: De Baddedravers en 
MFC, dinsdag 18 juli, helpers: IJsvereniging en Kleurexpress, dinsdag  
5 september, helpers: Biljartvereniging en VIOS, zaterdag 21 oktober, helpers: 
AED en Jeugdwerk en zaterdag 2 december, helpers: FC 2000 en 
Visvereniging. 
Op de zaterdag wordt het papier om 13.30 u. en op de dinsdagavond om 
18.30 u. opgehaald. 

Afvalkalender gemeente Aa en Hunze 
Het schema van het oud papier ophalen is ook op de afvalkalender van de 
gemeente Aa en Hunze opgenomen onder uw postcode 9654. 
 

NLdoet 
“MFC de Badde en de Dorpsorganisatie Avk hebben klussen aangemeld bij 

NLdoet, een onderdeel van het Oranje Fonds, voor zaterdag 11 maart 
2017 vanaf 08:00 tot 13:00 UUR. 
Voor MFC de Badde is het de Jaarlijkse opknapbeurt in en rondom MFC de 

Badde en de klussen van de Dorpsorganisatie Avk is een Opruimdag in het 
dorp. Zwerfvuil en eventuele hondenpoep zal worden opgeruimd. Daarnaast 
wordt het eerste gedeelte van het fietspad langs de Annerveenschemond 
gras en onkruid vrijgemaakt en willen we een brievenbus voor de inwoners 
van Annerveenschekanaal plaatsen bij MFC de Badde. Het Oranje Fonds 
heeft voor alle klussen geld beschikbaar gesteld. 
Nu nog de vrijwilligers. 
Voor de Jaarlijkse opknapbeurt van MFC de Badde zoeken we nog één [1] 
vrijwilliger en voor de Opruimdag in het dorp nog 13 vrijwilligers. 
Het is de bedoeling dat men zich aanmeld via de website www.nldoet.nl dan 
“klus zoeken” aanklikken en vervolgens Annerveenschekanaal intypen. Men 
ziet dan onze klussen. Klik een klus aan die je bevalt en meld je aan. Vul de 
gegevens in en je krijgt een email van ontvangst. Bij wie je informatie kunt 
opvragen staat vermeld bij de betreffende klus. Dat zijn Harry de Jonge voor  
MFC de Badde en Bert Feiken voor de Dorpsorganisatie Avk. 
Materialen en gereedschap zijn aanwezig. Tussen de middag wordt er voor 
een lunch gezorgd en voor de meehelpende kinderen PATAT. 
Kinderen zijn zeer welkom bij de Opruimdag. 
Het is altijd een gezellige en nuttige dag waar bewoners elkaar eens op een 
andere manier ontmoeten en spreken. Het heeft dus ook een sociale functie.  
Dus mensen: MELD JE AAN EN DRAAG BIJ OM ONS MOOIE DORP LEEFBAAR 
EN AANTREKKELIJK TE HOUDEN”. 
 

Braakliggend stuk grond achter de kerk. [DORPSPARK] 
Er is momenteel een projectgroep bezig om het braak liggend stuk grond  
achter de kerk een bestemming te geven. Er is al een naam voor bedacht t.w. 
DORPSPARK Annerveenschekanaal. Er wordt getracht om dit een voor ons 
dorp aantrekkelijke ontmoetingsplaats te creëren. In het achter gelegen 
bosperceel zullen t.z.t. wandelpaden worden aangelegd om eventuele 
dorpsommetjes te verwezenlijken. Deze werkzaamheden vallen onder de 
dorpsorganisatie. Er zijn al vergevorderde plannen ontwikkeld. Deze plannen 
zullen op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 13 februari a.s. 
door landschapsarchitecte Heilien Tonckens uit Appelscha worden toegelicht 
zoals in de agenda staat vermeld. De aanwezige inwoners worden in de 
gelegenheid gesteld om eventueel nog hun wensen kenbaar te maken. 
Dit zal dan door de projectgroep worden meegenomen. 
 

 
Dorpsvlag 
De dorpsvlag is voor € 12,50 te koop bij 
Sander Muskee. 
 
Feestcommissie FC 2000 
Mocht u metalen willen aanbieden, 
neem contact op met: 
Luc Tieben, tel. 0598 - 491204 of  
Harry de Jonge tel. 0598 - 468210 

 
Klaverjasavonden in MFC De Badde 
vrijdag 17 februari aanvang 20.00 u. 
vrijdag 17 maart aanvang 20.00 u. 
 
Heerencompagnie   
vr. 10 febr. Bingo 
vr. 10 maart Bingo 
zo. 19 mrt. Drents 
Vocaal Ensemble, 15.00u 
zo. 30 apr. opening seizoen met een  
Grill Party 
vr. 26 mei, concert Hunzekoor 
zo. 11 juni, Vocaal Festival On Tour 
zo. 16 juli, vakantie buffet 
 
Calamiteiten/Storingsnummers 
van de Gemeente 
0592-267733 [24 uur per dag]  
Voor storing aan de openbare  
straatverlichting of klachten kunt u 
bellen met tel: 140592 of mailen naar 
gemeente@aaenhunze.nl   
 
Bij storing aan het netwerk 
038-8516110 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten: 0900-8844 
 

De Kameleon 
Spaar lege batterijen voor De 
Kameleon. Zij kunnen er binnen- en 
buitenspeel-goed mee verdienen. 
Batterijen kunt u inleveren bij de school 
of meegeven aan kinderen bij u in de 
buurt. 
 

Geachte hondenbezitters 
Vriendelijk verzoek aan 
hondenbezitters om een plek te zoeken 
waar geen of minder mensen lopen. 
Laat uw hond b.v. poepen langs de 
landerijen. Er is echt ruimte genoeg. 
Neem zo nodig een plastic zakje mee 
om op te ruimen. 
Het hoeft dus niet op de stoep, bij een 
ander in de tuin, langs het 
Grevelingskanaal of op een terras.  
Laten we met elkaar voor zorgen om 
ons mooie dorp vrij te houden van 
hondenpoep!! 
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