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Nummer 89                20e jaargang                   mei 2017 

Bestuur 
Charlotte van Kruchten, voorzitter 
Greveling 40 
tel. 06-11767119 
 

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 
 

Kopij 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien kan 
ingeleverd worden vóór  22 juli 2017 bij 
g.meijers4@kpnplanet.nl  
 

Website 
Heeft u al een kijkje genomen op onze 
website? 
www.annerveenschekanaal.com   
 

MFC De Badde 
Greveling 139, tel. 0598-491019 
Info bij: Gezienus Menninga of 
Otto Pauwels  
Reserveringen graag via Otto 
06-11926956 
mfcdebadde@gmail.com  
 

Agenda 
25 mei: DAUWTRAPPEN 
17 juni: Dorpsdag 
7 okt. Volleybaltoernooi in MFC 
 
Burenhulp Avk.  
Tel. 06-57603551 
Op werkdagen van 
10:00 tot 11:30 uur. 
Voor eenvoudige hulp 
 

Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal. 
Contributieheffing: zoals eerder vermeld komt het bestuur bij u langs op zaterdag 27 
mei 2017 en in de buurt van Gezienus Menninga Greveling 247 een paar dagen eerder. 
Tijdens de algemene ledenvergadering is de contributie vastgesteld op 8 euro voor 
gezinnen en 5 euro voor alleenstaanden. Uiteraard mag u ook alvast het bedrag 
overmaken op onze bankrekeningnr.: NL69RABO0302932917 o.v.v. uw naam en adres.                                                                                                                                                                           
Van uw bijdrage worden de vaste kosten betaald zoals administratie- en 
vergaderkosten, lidmaatschap BOKD, website maar ook de kosten van het lief en leed 
potje, bijdrage nieuwjaarsreceptie, Sinterklaasviering enz. 
 
Dorpspark Avk: het plan met de begroting wordt deze maand, mei 2017, met 
begeleidende brief aangeboden aan de gemeenten Aa en Hunze en Hoogezand-
Sappemeer. Na goedkeuring en afgifte vergunning worden er fondsen aangeschreven 
voor de financiering. Naast financiering wordt er ook een beroep gedaan op de 
inwoners van ons dorp voor de opbouw en het onderhoud. U wordt hierover op de 
hoogte gehouden. We willen de hondenbezitters alvast voorbereiden om hun honden 
niet te laten schijten op het bedoelde terrein en paden. Gebeurt dit wel ruim het dan 
op!!! Als dorpsbewoner moet je je schamen voor de hondenstront die achter wordt 
gelaten op de paden. 

Soos middag 55+ 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 mei in MFC De Badde.  
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. 
 

Burenhulp Annerveenschekanaal 
In maart heeft een aantal helpers met de werkgroep Burenhulp Avk, zoals u gemerkt 
heeft, een enquête verspreid over het dorp. Met deze enquête hebben we gepeild of er 
behoefte is aan hulp bij alledaagse, kleine problemen. Ook is er gevraagd of mensen 
bereid zijn om af en toe te helpen als daar vraag naar is. Zowel de hulpvraag als het 
aanbieden van hulp hebben we in verschillende categorieën opgesplitst. Hierdoor werd 
duidelijk welke specifieke hulp er nodig kan zijn. Ook werd zodoende duidelijk met welke 
vaardigheden de aanbieders van hulp zich kunnen inzetten.  
Van de 180 enquêtes die verspreid zijn, zijn er meer dan 80 ingevuld teruggekomen, een 
respons van 45 %. Als werkgroep vinden we dit een bemoedigend resultaat. Ook stemt 
het ons positief dat ruim 60 mensen aangegeven hebben bereid te zijn om hulp te bieden 
aan dorpsgenoten die daar om vragen. Om een en ander in goede banen te leiden hebben 
we een centraal telefoonnummer ingesteld. U kunt op werkdagen tussen 10:00 uur en 
11:30 uur bellen. Het nummer luidt: 06-57603551, dan krijgt u iemand van de werkgroep 
aan de lijn en kunt u uw hulpverzoek doen. 
De leden van de werkgroep zijn: 
Jan Karmelk, Dina Korte, Grietje de Boer, Manja van der Wolf, Diewerke Wierts, Fré 
Völlink, Ank Smit, Wieja Langedijk-Hollemans. 

 
Insteek haventje of inlandse aanlegsteigers Avk: 

Zoals u heeft kunnen constateren vordert dit plan in een snel tempo. Naast de 
aanlegsteigers voor 4 á 6 boten komt er ook een sleephelling voor het te water laten van 
bootjes. Komende zomer zal het opgeleverd worden. 

Burenhulp en Zelfbeheer Avk groen: 
Het bestuur heeft met vertegenwoordigers gesproken van beide projecten over de 
vorderingen en welke ondersteuning nodig is. Het project Burenhulp heeft de 
enquêteformulieren die ingevuld zijn geordend en gaat met de antwoorden en vragen 
aan de slag. De subsidieaanvraag voor gereedschap project Zelfbeheer Avk groen is 
afgewezen. Het bestuur en de projectgroep gaan financieringsfondsen aanschrijven. 
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Schema oud papier halen 2017. 
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. Zaterdags om 13.30 u en dinsdags om 18.30 u 
Oud-papier misverstand: deze wordt opgehaald op het aangegeven tijdstip. Wanneer de 
enthousiaste chauffeur alvast oud-papier in de auto gooit dan is dat een spontane en 
goed bedoelde actie van hem. De ophalers komen daarna nog langs 

Glasvezel: 
Er is een werkgroep gestart om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor 
glasvezel en of het financieel haalbaar is in ons dorp. U wordt op de hoogte gehouden. 

MFC de Badde 
 

OPROEP    EEN DUURZAAM MFC DE BADDE MET DE NUL OP DE METER    OPROEP 
Jaarlijks drukt het energieverbruik behoorlijk op de begroting van ons MFC gebouw. 
Wij hebben het voornemen om zonnepanelen te gaan plaatsen op het dak van het 
MFC. Hierdoor kunnen we onze energiekosten behoorlijk omlaag brengen. 
Wij willen subsidie aanvragen om een dergelijke installatie gesponsord te krijgen, 
echter het ontbreekt ons bestuur hiervoor aan kennis.  
WIE wil ons helpen om bijvoorbeeld met een kleine werkgroep dit te realiseren? 
Je kunt je aanmelden bij: Gezienus Menninga telefoon: 06 30620364 of zet je naam op 
de brochure in het M.F.C. Kiezen voor zonnepanelen is kiezen voor duurzaamheid, 
opgewekt door onze schoonste energiebron. 

JEUGDWERK Annerveenschekanaal 
- De driekamp op zaterdag 3 juni is geannuleerd. 
- De tienersoos draait op alle oneven weken. 
- De afsluiting Jeugdwerkseizoen 2016-2017 is op vrijdag 23 juni. Voor de  
  basisschoolkinderen van 15.30 uur - 18.00 uur met "superleuke verrassingsactiviteit". 
  Tieners en vrijwilligers, BBQ vanaf 19.30 uur. Flyers hierover worden nog verspreid. 
- De nieuwe jaarplanning jeugdwerkseizoen 2017-2018 wordt voor het begin van het  
  seizoen weer over het dorp verspreid. 
Zie ook onze facebookpagina "Jeugdwerk Annerveenschekanaal". 
Ons e-mailadres voor opgaven/vragen/info is info@jeugdwerkavk.nl 

 
VAN DE BEGRAAFPLAATS ANNERVEENSCHEKANAAL 

De Week van de Begraafplaats is zoals elk jaar eind mei. Wat onze begraafplaats 
betreft kunnen we melden dat het bestuur weer volledig is.  
De samenstelling is als volgt: Voorzitter: Rolina Esschendal uit Eexterveen, Secretaris-
Penningmeester: Giny Steenge uit Nieuw Annerveen, Bestuursleden: Harm Jacob 
Speelman uit Eexterveen, Geert de Jonge en Michel Boer uit Annerveenschekanaal. Bij 
alle bestuursleden kunt u informatie inwinnen over zaken die de begraafplaats 
aangaan.  
Voor aankoop van graven komen diegenen in aanmerking die wonen in de dorpen 
Oud/Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen, Anner- en Eexterveenschekanaal. Dit 
geldt ook voor de aankoop van urnengraven waarin twee urnen geplaatst kunnen 
worden. 
Bij verhuizen of overlijden van de gerechtigden dient dit te worden doorgegeven aan 
de secretaris, tel: 0598 491248. 
Naast een hovenier die zorgt voor het grasmaaien en het knippen van de heg hebben 
we een tiental vrijwilligers die elke eerste dinsdagmiddag van de maand lichte 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Door deze samenwerking zorgen we er voor 
dat de begraafplaats er netjes uitziet. Het schuurtje is gerestaureerd op het 
schilderwerk na. Langs deze weg willen we graag een oproep doen om de 
monumenten op de begraafplaats, die in uw bezit zijn, onkruidvrij te maken, en waar 
van toepassing te herstellen. Dit verhoogt het aanzien. Een ieder is verantwoordelijk 
voor de eigen monumenten. Vervelend is dat er geregeld voorwerpen verdwijnen. 
Laten we met elkaar de zaak goed in de gaten houden en verdachte dingen aan het 
bestuur doorgeven.  
Mocht u reparaties aan de graven op de begraafplaats willen uitvoeren dan graag altijd 
eerst even contact opnemen. We mogen ons gelukkig prijzen dat deze begraafplaats 
voor onze dorpen op deze manier behouden kan blijven.          Het Bestuur. 

Afvalkalender gem. Aa en Hunze 
Op www.mijnafvalwijzer.nl onder 
postcode 9654 is het oud papierschema 
ook te vinden. 
 

Hemelvaartsdag 
DAUWTRAPPEN 25 mei 2017 
Verzamelen in Mfc De Badde vanaf 
05.30 – 06.00 u. onder het genot van 
koffie/thee. Start om 06.00 uur. 
 

Feestcommissie FC 2000 
Mocht u metalen willen aanbieden, 
neem contact op met: 
Luc Tieben, tel. 0598 - 491204 of  
Harry de Jonge tel. 0598 – 468210 
 

Dorpsvlag Avk:  
Er zijn nog enkele Avk vlaggen te koop 
bij Sander Muskee. Bij voldoende vraag 
worden er nieuwe besteld 
 
Heerencompagnie  
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 
buitenspeelgoed mee verdienen. 
Batterijen kunt u inleveren bij school of 
meegeven aan kinderen bij u in de 
buurt. 

 
Geachte hondenbezitters! 

Mensen met een hond, 
ruim a.u.b.  op die stront! 
 

Vriendelijk verzoek aan honden-
eigenaren: gelieve een plek te zoeken 
waar geen mensen lopen. Laat uw hond 
b.v. poepen langs de landerijen. Neem 
een plastic zakje mee om op te ruimen. 
Laten we met elkaar ons mooie dorp 

vrij houden van hondenpoep!! 
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