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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 no. 91 kan 
ingeleverd worden vóór 21 sept.  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 
7 okt. Volleybaltoernooi in MFC 
 
Burenhulp Avk.  
Tel. 06-57603551 
Voor eenvoudige hulp. 
De werkgroep leden zijn: 
Jan Karmelk, Dina Korte, Grietje de 
Boer, Manja van der Wolf, Diewerke 
Wierts, Fré Völlink, Ank Smit, Wieja 
Langedijk-Hollemans 

Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOAvk) 
Contributie inning. 
Contributie/donatie DOAvk: het bestuur is op 27 mei 2017 langs de deuren geweest voor 
inning van de contributie of donatie en dat is goed ontvangen. Vele positieve reacties en 
het heeft ook nieuwe leden opgeleverd. Ter herinnering voor de inwoners die het bedrag 
van € 8,00 of € 5,00 (alleenstaanden) nog niet hebben overgemaakt op bankrekening 
Vereniging Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal NL 69 RABO 0302932917 

Avk haventje in de Annermond: 
Zoals iedereen kan zien en heeft kunnen constateren is het haventje na de openstelling 
een groot succes. Praktische iedere dag meren er één of meerdere pleziervaartuigen 
aan voor overnachting. Het ligt er fraai bij, maar er moeten nog enkele puntjes op de i 
worden gezet alvorens het op zaterdag 16 september 2017 officieel wordt geopend. 
NOTEER DEZE DATUM. Wij willen er een feest van maken. Er heeft zich een werkgroep 
gevormd die een programma voor die dag gaat opstellen. De werkgroep bestaat uit 
Harry de Jonge, Roelof de Jonge, Cees van Dijk, Sander van Hoorn en Bert Feiken. 
Ideeën voor deze dag kunt u sturen naar bertfeiken@home.nl Deze dag wordt 
ondersteund en gefinancierd door de gemeente Aa en Hunze en de aannemer. 
Op 20-07-2017 heeft een werkgroep, bestaande uit Willy en Roelof de Jonge 
(Heerencompagnie), Harry de Jonge (MFC de Badde), Sander van Hoorn (Camping 
Annerveenschekanaal), Cees van Dijk (beoogd toezichthouder Haventje), Alex Koning 
(ambtenaar Openbare werken gemeente Aa en Hunze) en Bert Feiken (DOAvk), om de 
tafel gezeten om de details rondom het Haventje te bespreken. 
Dit zijn:  

- Een informatiebord van 1.20 x 0.90 voor de fietser, wandelaar en 
pleziervaarttoerist: aan de ene kant achter een glasplaat een opdeling in 3 
delen, 1. Informatie over het dorp Avk met de geschiedenis 2.een plattegrond, 
vaarroute, fietsknooppunt en Groot Frieslandpad voor de wandelaar. 3. 
Algemene informatie m.b.t. huisarts, ziekenhuis, storingsnummer gemeente 
Aa en Hunze en beknopte c.q. adequate informatie over MFC de Badde, de 
Heerencompagnie en de Camping Annerveenschekanaal. Aan de andere kant 
van het bord kunnen onder regie van de DOAvk bedrijven/ondernemers uit 
Avk e.o. tegen een jaarlijkse vergoeding reclame of informatie over hun bedrijf 
weergeven. Deze vergoeding komt ten goede aan de DOAvk, dus inwoners van 
Avk. De gemeente maakt het bord en stelt de informatiezijde samen. Getracht 
wordt de informatie in het Nederlands, Duits en Engels te geven. 

- Er komt een melding over de maximale ligduur van 3 x 24 uur, dit geldt ook 
voor Avk inwoners. 

- Er komt een prullenbak voor klein afval. Voor grote volle vuilniszakken is geen 
plaats. 

- Er komen 2 banken aan weerszijden van het haventje. 
- Er worden 2 rode beuken geplant aan weerszijden van de helling ter 

afbakening en veiligheid. 
- Cees van Dijk houdt toezicht en onderhoudt het gras. Wij proberen het 

haventje in eigen beheer c.q. onderhoud te hebben. 

- Er komt geen waterpunt i.v.m. kans op de legionella bacterie. 
 
Ondernemersplatform Veengebied Avk en omstreken: het komt niet van de grond. Het 
bestuur heeft gebrainstormd over de aanpak en opzet. Enkele ondernemers zetten de 
schouders eronder. 
Dorpspark Avk: het plan met de aanbiedingsbrief wordt binnenkort verzonden naar de 
gemeentebesturen van Hoogezand-Sappemeer en Aa en Hunze voor een 
vergunningaanvraag. Door ziekte van een ambtenaar heeft de aanvraagprocedure enige 
vertraging opgelopen. Na het verstrekken van de vergunning gaat een Avk werkgroep 
aan de slag om financiële dekking te vinden 
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Schema oud papier halen 2017. 
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 

Soos middag 55+ 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 24 augustus [onder voorbehoud] 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. Langzamerhand wordt de groep steeds groter. Als je er 
eenmaal bent geweest blijf je komen. Het wordt als een leuke, ontspannen middag 
ervaren. Schroom niet en kom vrijblijvend eens binnenlopen. 

MFC de Badde 
De Snackbar is gesloten van 5 augustus tot en met vrijdag 1 september. Zaterdag 2 
september gaan we weer open. Het is na de vakantie ook mogelijk in het MFC met de 
pin te betalen. Verder is er een ruimte gehuurd door Sportpodoloog en medisch 
pedicure Ina Oortwijn. Ina heeft inmiddels een zeer goede naam opgebouwd op het 
gebied van de specialistische voetverzorging. Het is voor het MFC een zeer welkome 
huurder en betekent meer inkomsten en minder leegstand. Wij wensen 
sportpodoloog/medisch pedicure Ina Oortwijn veel succes op de nieuwe locatie.  
De FC 2000 was zeer tevreden met de opkomst van de dorpsdag 17 juni. Ruim 100 
personen hebben deze dag bezocht. Het was een zeer gezellig en geslaagd feestje. 
Volgend jaar wordt de dorpsdag gehouden op 16 juni. Het is altijd op de 3e zaterdag in 
juni. 

Nieuws van de Glasvezelwerkgroep. 
Inmiddels is de werkgroep een aantal keren bij elkaar geweest en gaan we verder onder 
de naam:                                         GLASLINIE 
Ook is de website www.glaslinie.nl sinds kort in de lucht waarop enkele links staan 
waar veel informatie te vinden is over het hoe en waarom van glasvezel. 
Glasvezel maakt supersnel internet mogelijk, ook op het platteland. En dat is hard 
nodig om de leefbaarheid in de Drentse buitengebieden op peil te houden, nu en in de 
toekomst. Bij voldoende interesse kan het! Daarom zal er begin september een flyer bij 
u in de bus vallen met daarin informatie over glasvezel en voor ons heel belangrijk een 
enquête of u belangstelling voor glasvezel heeft. 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw voorkeur kenbaar te maken in de flyer welke 
we dan een week later bij u komen ophalen of, wat onze voorkeur geniet, via de link 
naar de enquête op onze website www.glaslinie.nl.   
We hopen op een grote positieve respons zodat Annerveenschekanaal en 
Eexterveenschekanaal ook in de toekomst leefbare en actieve dorpen zullen blijven. 

JEUGDWERK Annerveenschekanaal 
Het geslaagde schoolseizoen 2016-2017 is alweer voorbij. En we hebben ook nog een 
geweldige afsluiting gehad mede dankzij alle kinderen die aanwezig waren. 
Dank jullie wel! 
We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten in het volgende seizoen. 
Voor nu, een FIJNE VAKANTIE gewenst! 
Groetjes namens alle vrijwilligers van Jeugdwerk Avk 
Zie ook onze facebookpagina "Jeugdwerk Annerveenschekanaal". 
Ons e-mailadres voor vragen/info is info@jeugdwerkavk.nl 

Nieuws van OBS DE KAMELEON 
De Kameleon zoekt hulp! Wie wil 1 x per week of 1 x per 2 weken op de school helpen 
met diverse klusjes? Bijvoorbeeld het schoolplein schoonhouden en opruimen. Helpt u 
De Kameleon uit de brand? U kunt zich aanmelden bij de directeur van de school t.w. 
Freddie Duursma via freddieduursma@primah.org.  
Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 0598-468377. Wilt u liever eerst wat 
informatie? Ook dan kunt u contact opnemen met Freddie Duursma. 

WAARSCHUWING VOOR DE ZWEMMERS: 
ER IS ENKELE WEKEN GELEDEN BLAUWALG IN HET KANAAL GECONSTATEERD, 
MAAR DE LAATSTE DAGEN DOOR DE REGEN WEER VERDWENEN. OUDERS DENK 
OM JULLIE KINDEREN TIJDENS HET ZWEMMEN IN HET KANAAL EN/OF 
HAVENTJE!! 

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

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. 8 sept. Bingo 19.30 u. 
zat. 9 en zon. 10 sept. 
Open monumentendag 
do. 28 sept. Workshop 19.00 u. 
 
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 de 
hondenpoep!! 
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