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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. 92 kan 
ingeleverd worden vóór 14 dec. 2017 
bij  g.meijers4@kpnplanet.nl     
 
Website 
www.annerveenschekanaal.com   
De website is momenteel buiten 
werking. 
 

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) 
Opening haven in de Annermond: 

Zaterdag 16 september werd, onder grote belangstelling, tijdens het zingen van 
zeemansliederen door het Shantykoor uit Rolde en onder het genot van een 
hapje en drankje de haven geopend door Aukina Koekkoek en wethouder Henk 
Heijerman. Al met al een geweldige injectie voor ons dorp. 

Dorpspark Avk: 
De tekening en schets van het Dorpspark heeft de goedkeuring van de 
gemeenten Hoogezand/Sappemeer en Aa en Hunze. We kunnen verder met het 
aanvragen van subsidies. Er is een financiële werkgroep geïnstalleerd. Sander 
van Hoorn en Bert Feiken met ondersteuning van Evelien Rauwé van Impuls. 
Deze werkgroep heeft een aantal ondernemers in ons dorp gevraagd een 
offerte uit te brengen over bepaalde werkzaamheden die gerelateerd zijn aan 
hun bedrijf. Het streven is om in november 2017 het volledige plan met 
kostenoverzicht aan te bieden aan het college van B en W van de gemeente Aa 
en Hunze. Om de kosten dekkend te krijgen zullen naast de gemeente Aa en 
Hunze nog 1 à 2 fondsen aangeschreven worden. Bij de uitvoering en 
onderhoud van het Dorpspark zal ook een beroep gedaan worden op de Avk 
inwoners. U wordt op de hoogte gehouden en we maken er met elkaar iets 
moois van! 

Mijnbouwschade: 
De laatste tijd heeft u in de media kunnen lezen en horen dat er veel te doen is 
omtrent de aardbevingsschade c.q. mijnbouwschade. De dorpsorganisaties Avk 
en Kiel-Windeweer willen met ondersteuning van het Groninger Gasberaad in 
november of december 2017 weer een voorlichting-/informatieavond 
organiseren in het MFC de Badde. Nader bericht volgt. 

Glasvezelproject: 
Het resultaat is, dat er op dit moment te weinig belangstelling is voor een 
glasvezelverbinding. Nu de enquête achter de rug is en we de balans opmaken 
blijkt dat in de dorpen Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal een 
minderheid van de huishoudens deze belangstelling deelt. De providers die 
eventueel een glasvezel verbinding kunnen realiseren stellen een grens van 
minimaal 65% en dat halen we niet. Voorts hebben velen van u aangegeven, 
interesse te hebben in glasvezel, mits de maandelijkse kosten gelijk blijven. Dit 
laatste is helaas een zeer onzekere factor. Op basis van de uitkomst van de 
enquête heeft de werkgroep Glaslinie besloten haar werkzaamheden voorlopig 
neer te leggen. Misschien dat over een paar jaar een dergelijk initiatief een 
nieuwe kans kan krijgen. Alle persoonsgegevens die u heeft ingestuurd worden 
vernietigd. Dit is het enige schrijven dat u van de werkgroep krijgt. Er zullen 
geen verdere nieuwsbrieven volgen. 
De werkgroep Glaslinie 

Fietspad Menweg en Hunzeweg: 
Ingenieursbureau Ohpen is bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor veiliger 
fietsverbindingen naar OBS de Kameleon in Eexterveen. Zij richten zich daarbij 
op de Hunzeweg en de Menweg. Eindrapportage wordt in oktober verwacht. 
Haalbaarheidsonderzoek wordt  in de informerende raadscommissie van 6 
december a.s.. behandeld. 
Nieuwjaarsborrel: We organiseren ook in 2018 weer een gezellige bijeenkomst 
om het oude jaar uit te zwaaien en het nieuwe jaar te begroeten.  Noteer alvast 
in uw agenda ZONDAG 14-01-2018 van 16:00-18:00 uur in het MFC de Badde. 

mailto:g.meijers4@kpnplanet.nl
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Website Annerveenschekanaal: 
Wegens omstandigheden is onze website www.annerveenschekanaal.com 
momenteel niet beschikbaar. We zijn hard bezig om een redactieraad in het 
leven te roepen die naast het dorpskrantje “Krinkie Spaien” ook de website zal 
beheren. 

Schema oud papier halen 2017. 
Zaterdag 2 december, 13.30 uur: helpers: FC 2000 en Visvereniging.  

 
Gemeentelijke Ligusterhaag voor de woningen: 

De bewoners van Greveling 37 t/m 55 hebben geconstateerd dat de ligusterhaag 
voor hun woningen dood gaat. Het onderhoud laat ook veel te wensen over. De 
gemeente onderkent dit gegeven en is bereid de haag te verwijderen en zorg te 
dragen voor nieuwe beplanting. Betreffende buurt is met de gemeente in 
overleg om een plan op stellen. We houden de Avk inwoners op de hoogte van 
de resultaten zodat ook andere buurten aan de bel kunnen gaan trekken, want 
de ligusterhaag is over het hele dorp een aanfluiting. Contactpersoon is Lineke 
Huizing  Greveling 45. 

Soos middag 55+ 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 30 november 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. Als je er eenmaal bent geweest blijf je komen. 
Het wordt als een leuke, ontspannen middag ervaren. Schroom niet en kom 
vrijblijvend eens binnenlopen. 

Buurthulp: 
Hoe vergaat het de Burenhulp Avk? Sinds het vorige Krinkie hebben we een 
paar aanvragen kunnen honoreren maar het loopt nog niet storm. Momenteel 
zijn we bezig met het maken van een folder met informatie over ons en andere 
instanties voor ondersteuning. Deze folder zal verspreidt worden op de 
adressen en ook in de informatiestand van de MFC de Badde komen te liggen. 
Annefien van Eck heeft voor ons een logo ontworpen dat voor het eerst op de 
folder zal prijken en die we vanaf dan ook zullen gebruiken bij andere 
publicaties. Ons nummer: 06-57603551 is de hele dag bereikbaar en als er niet 
opgenomen wordt, kunt u de voicemail inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. In sommige situaties kan het handig zijn om gespecialiseerde hulp 
in te schakelen. Het Sociaal Team Aa en Hunze, Tel. (0592) 26 34 68 en e-mail 

sociaalteam@aaenhunze.nl brengt u dan in contact met de juiste mensen. Sociale 
veiligheid. Voelt u zich niet meer prettig in uw eigen buurt of dorp? 
Bijvoorbeeld door (nieuwe) buurtgenoten? Is er sprake van overlast? Of maakt 
u zich zorgen over een buurtgenoot die zichzelf en/of anderen in gevaar 
brengt? Het www.Sociaal team Aa en Hunze helpt u bij het vinden van een 
oplossing. 

Nieuws van OBS DE KAMELEON 
Kledinginzameling een groot succes! 
De ouderraad is ongeveer een jaar geleden begonnen met het 
inzamelen van oude kleding en het is een succes. De inkomsten 
van een jaar liggen zo rond de € 1000,00. We willen iedereen die 
heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken. Van de opbrengst 
heeft de ouderraad hesjes gekocht voor de leerlingen en de 
leerkrachten. Dit werd aangeboden tijdens de viering van de 
“Grote Verjaardag”. Het zijn veiligheidshesjes die gedragen worden op o.a. 
schoolreisjes. De hesjes werden meteen gebruikt tijdens het 
schoolkorfbaltoernooi in Zuidlaren.  
Ook het komend jaar blijven de containers staan en we hopen natuurlijk weer 
op zo 'n positief resultaat. Als u oude kleding hebt, wilt u het dan in een 
gesloten plastic zak in de container deponeren? Op deze manier wordt 
voorkomen dat bij regenachtig en vochtig weer de kleding gaat schimmelen. 
De kledingcontainers staan op de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg.  

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  Avk vlaggen te koop bij 
Sander Muskee. Bij voldoende vraag 
worden er nieuwe besteld. 
 
Heerencompagnie  
Zat. 25 nov. 
Sinterklaasintocht. 
25 dec. Kerstmenu 
 
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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Algemene Vergadering (AV) vereniging Dorpsorganisatie Avk (DOA): 
 
Op maandag 12 februari 2018 om 20:00 uur houdt de DOA weer haar jaarlijkse vergadering voor alle Avk-inwoners in 
MFC de Badde. Na het officiële gedeelte is er weer een thema die ons dorp aangaat. Welk thema het wordt en de 
agenda worden bekend gemaakt in januari 2018. 
 

Vergadermomenten bestuur DOA: 
In principe vergadert het DOA bestuur iedere eerste donderdag van de maand in MFC de Badde. Mocht u vragen, 
opmerkingen en/of voorstellen hebben neem gerust contact op met het secretariaat of een ander bestuurslid. Het 
bestuur wil graag gevoed worden. 

Doedag MFC de Badde: 
Zaterdag 21 oktober 2017 gaven een aantal mensen gehoor aan de oproep om het MFC binnen en buiten een 
opknapbeurt te geven. Naast dat er nuttig werk werd verricht was het ook weer ouderwets gezellig en sociaal. De 
inwendige mens werd goed versterkt. Om 12:30 uur werd de Doedag afgesloten met een zeer uitgebreide lunch!! We 
verwachten dat op de volgende Doedagen veel Avk inwoners gehoor zullen geven om mee te helpen ons prachtige 
MFC te onderhouden.  

Speeldata toneelvereniging V.I.O.S.: 
Toneelvereniging V.I.O.S. is alweer druk aan het repeteren voor het blijspel  “Tante Bella’s Beautysalon”. Een 
doldwaas stuk in drie bedrijven geschreven door Henk Roede. Net als dit jaar zal ook op 3 en 10 februari 2018 de 
gymzaal in het MFC weer worden omgetoverd tot een heus theater. Ook is er de mogelijkheid om op 2 februari te 
genieten van een Theaterbuffet (toneel kijken samen met een warm-koud buffet) 
Kortom zet deze data alvast in uw agenda. Mocht u nog geen donateur zijn? Bel dan met onze secretaris 0598-
372362 en kom naar theater de Badde. 
 

Jeugdwerk Avk: 
Binnenkort begint de timmerclub weer. Hiervoor kun je je opgeven. Er worden in de schoolbusjes opgavenbriefjes 
verspreid en het is ook te vinden op facebook. Voor de creatief club hebben zich vrijwilligers aangemeld voor groep 1 
t/m 4 en deze zal binnenkort dus weer van start gaan. Binnenkort hoort u hier meer over! Sinds kort beschikt 
Jeugdwerk Avk, speciaal voor ouders-/verzorger(s) en de vrijwilligers, over een WhatsApp groep. Wilt u ook in deze 
groepsapp opgenomen worden dan kunt u zich aanmelden bij 1 van de jeugdwerkvrijwilligers. 

 
Sinterklaas in Avk: 

Op zaterdag 25 november 2017 om 13:00 uur zal de grootse intocht van Sinterklaas in Avk zijn bij de 
Heerencompagnie/kerk. Vandaar gaat de Sint en zijn Pieten naar het MFC de Badde voor een prachtig kinderfeest. 
Graag uw kinderen hiervoor opgeven via sinterklaas@jeugdwerkavk.nl  

 
Geocachen: 

Een leuke buiten-hobby die wereldwijd wordt beoefend. Hierdoor kwamen wij op het idee om in ons dorp, op een 
aantal bijzondere plaatsen, cachen te plaatsen die voorzien zijn van informatie over desbetreffende bijzondere plek. 
Geocachen is een moderne variant van schatzoeken/speurtocht d.m.v. GPS coördinaten. Het zou dus heel goed 
kunnen dat u mensen op bepaalde plekken in het dorp met GPS of mobile telefoons ziet heen en weer lopen.  
Zoekend naar een cache. Deze cachen zijn geplaatst in overleg met de grond/gebouw eigenaren. Mocht u 
geïnteresseerd zijn of zelf op zoek willen gaan naar de cachen. Kijk op geocachen.com of geocachen.nl                                                                                                                                                                         
Voor vragen en/of andere informatie kunt u contact opnemen met Cindy Hut Eppinge 17.  
 

Updiggin: 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2017 om 19.00 speelt de band Solace I Guess de muziekvoorstelling 
Updiggin’ in MFC de Badde in Annerveenschekanaal. Updiggin’ is een muzikale voorstelling over een man die zijn 
verleden in Afrika niet kan afsluiten, hoe graag hij ook wil… Onderdeel van Updiggin’ is een lokaal programma, 
‘Maar…’, een voorstelling die speciaal is gemaakt door inwoners van de gemeente Aa- en Hunze onder leiding van 
een professionele regisseur.  
Kaarten kosten €6,00 in de voorverkoop en €7,50 aan de deur en zijn te reserveren via Colinda  Feijth-Gerrits: 

colindagerrits@hotmail.com. Kijk voor meer informatie ook op de website: www.solaceiguess.com. 
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