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Nummer 92                20e jaargang                december 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 no. 93 kan 
ingeleverd worden vóór 14 febr. 2018 
bij  g.meijers4@kpnplanet.nl     
 
MFC De Badde 
Greveling 139, tel. 0598-491019 
Info bij: Gezienus Menninga of 
Otto Pauwels  
Reserveringen graag via Otto 
06-11926956 
mfcdebadde@gmail.com  
Website: 
www.annerveenschekanaal.com  
De besturen van DOA en MFC zijn druk 
bezig de website weer nieuw leven in te 
blazen. Nog even geduld. 
Agenda 
zon. 14 jan. 2018 van 16.00-18.00 uur 
Nieuwjaarsborrel in MFC de Badde. 
Maandag 12 febr.2018: Algemene 
Ledenvergadering DOA om 20.00 u. in 
MFC de Badde 
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) 

Dorpspark Avk: 
Het plan met de begroting is verstuurd naar het college van B en W van de 
gemeente Aa en Hunze. Afwachten hoe het college en de raad hierop reageren, 
maar de financiële werkgroep onder begeleiding van Eveline Rauwé van Impuls,  
is optimistisch gestemd. Nadat de gemeente positief heeft gereageerd en 
bekend is welk bedrag zij willen investeren zullen nog twee financiële fondsen 
worden aangeschreven. Het is een lange weg, maar op het eind heb je ook wat 
moois denken we.  

Fietspad Menweg en Hunzeweg: 
De Raadscommissie van de gemeente Aa en Hunze heeft het onderzoeks-
rapport “Fietspaden naar Eexterveen” besproken. Het was een opiniërende 
vergadering, de besluiten worden binnenkort in een raadsvergadering 
gehouden. De raadsfracties waren unaniem voor een veilige fietsroute voor de 
schoolkinderen uit Avk, Evk en de ONS-dorpen naar en van OBS de Kameleon in 
Eexterveen. Het voorstel is dat de Menweg het eerst gerealiseerd wordt, mits 
aanvullende financiering door de provincie toegezegd is. Wethouder Heijerman 
wil zich sterk maken dat de kinderen in het nieuwe schooljaar 2018-2019 al 
over het nieuwe fietspad langs de Menweg kunnen. We zijn benieuwd. Een 
fietspad langs de Hunzeweg en Dorpsstraat vanuit de ONS-dorpen is 
kostbaarder en ingewikkelder dan langs de Menweg. Dit gaat men nader 
onderzoeken. Wie belangstelling heeft voor het onderzoeksrapport kan het 
opvragen bij de DOA secretaris door een emailbericht te sturen naar 
bertfeiken@home.nl. 

Vacature bestuur DOA: 
Onze voorzitter Charlotte van Kruchten  heeft bij de installatie van het nieuwe 
bestuur van het DOA in 2015 aangegeven deze functie voor 1 jaar te ambiëren, 
maar dat is uitgelopen. Op de ledenvergadering van 12-02-2018 treedt zij af en 
moeten we op zoek naar een nieuwe voorzitter of bestuurslid.  

Nieuwjaarsborrel: 
Iedereen is van harte welkom op zondag 14 januari van 16:00 – 18:00 uur in het 
MFC de Badde. KOMEN!!! 

Pleziervaart door het Grevelingskanaal in 2017. 
Afgelopen seizoen van 1 mei t/m 30 september zijn er weer 1096 boten door 
ons dorp gevaren. Er zit weer een stijgende lijn in. Aantallen voorgaande jaren: 
In 2013 – 1614 st., in 2014 - 1366 st., in 2015 - 1275- st. en in 2016 – 1091 st. 

Soos 55+ 

De ”oudjes” van Avk gaan met elkaar op 21 december 2017 het jaar afsluiten 
met een heerlijk en gezellig diner in MFC de Badde. Inloop vanaf ± 17:30 uur. 
Tot op heden hebben zich 21 personen opgegeven!! Voel je je aangetrokken tot 
de doelgroep dan kun je je nog aanmelden bij G.Meijers4@kpnplanet.nl   
Op de Soosmiddag donderdag 22 februari 2018 komt Carin de Jonge ( zie blz. 3) 
rondom 14:30 uur op bezoek om haar voor te stellen en informatie te 
verstrekken. Avk inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Oud papier schema voor 2018: 
Bij het ter perse gaan van dit Krinkie Spaien was het schema helaas nog niet 
beschikbaar. Middels een flyer zal dit huis aan huis bekend worden gemaakt. 
Houdt uw brievenbus in de gaten. 

De Semslinieloop wordt gehouden op zaterdag 14-04-2018. 

mailto:g.meijers4@kpnplanet.nl
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Eindejaarsfeest MFC de Badde 30 december 2017. Een humoristische proeverij. 
Het eindejaarsfeest is deze keer iets anders van opzet dan u van ons gewend 
bent. Een avond vol met sketches, gedichten, anekdotes en humoristische  
verhalen uit de 17e en 18e eeuw. Dit was de periode waarin alle oud Hollandse  
likeuren hun oorsprong hebben. U kunt de likeuren als: Venus olie, pruimpje  
prik in, Hansje in de kelder en nog 80 soorten van dergelijke lekkernijen  
proeven op deze avond  in een ongedwongen en gezellige sfeer. 
Tevens zijn er diverse advocaat, jenever en bittersoorten te proeven en om het  
compleet te maken zijn er alcohol-, suiker- en allergenenvrije borreltjes te  
nuttigen. De entree voor deze humoristische proeverij is € 5,00 p.p. en het  
begint om 21.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij Salon 1.45 Marjon Wiegers  
of bij MFC de Badde wanneer open. Er is een beperkt aantal kaarten voor dit  
evenement beschikbaar en op is ook echt op !!!!!! 
Vanaf 23.00 uur is de zaal open voor bezoekers die het jaar 2017 op gezellige 
wijze willen afsluiten m.m.v. D.J. Papa Stereo. 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018 wordt het dorpsplein een “barbecue  
plein”. Een groep van vr(L)eselijke fanatieke barbecue’ers, smokers en  
snertkokers. Kom eens kijken hoe deze mensen in een leuke sfeer de lekkerste  
gerechten bereiden. 
Klaverjas- en spelavonden in MFC de Badde in 2018. 
Op vrijdag 19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april zijn deze avonden weer 
gepland. Wij beginnen om 20.00 uur en de inleg is € 5,--. 2 kopjes koffie of thee en 
een prijsje inbegrepen. 

Jeugdwerk Annerveenschekanaal 
Zondag 31 december 2017 houden we weer onze jaarlijkse oliebollenactie! 
De prijzen zijn: 10 bollen zonder voor €5,-  
10 bollen met krenten en rozijnen voor € 5,- en 10 bollen gemixt voor €5,- 
Bestellen kan via info@jeugdwerkavk.nl. Graag betalen bij Greveling 11. 
Groetjes namens de vrijwilligers van Jeugdwerk Avk 

Nieuws van OBS DE KAMELEON 
Kinderpostzegelactie: 
De kinderen van de Kameleon zijn bij de deuren langs geweest 
om de kinderpostzegels te verkopen. Inmiddels zijn deze 
postzegels en kaarten en andere bestelde items thuisbezorgd. 
De kinderen hebben een geweldige inzet geleverd, ze hebben 
het mooie bedrag van € 3.938,58 bij elkaar gebracht.  
Een geweldig resultaat. We danken u hartelijk voor uw aankoop ! 
Kerstvoorstelling: 
Woensdag 20 december 2017 zal er door de leerlingen van de school een 
kerstvoorstelling worden opgevoerd voor ouders, familieleden en andere 
belangstellenden. De voorstelling vindt plaats om 18.30 uur in het 
Bewegingshuis in Eexterveen. Voorafgaand aan de voorstelling kunt u in het 
Kerstcafé tegen een geringe vergoeding oliebollen, snert, broodje knakworst, 
koffie thee en warme chocolademelk kopen. 
Inleveren kleding: 
Het is nog steeds mogelijk om uw oude kleding in te leveren. De oude kleding 
kunt u deponeren in de containers. Deze staan op de parkeerplaats, ingang 
Zandvoorterweg in Eexterveen. Vriendelijk verzoek om uw kleding in gesloten 
zakken aan te bieden en geen losse kleding of schoenen o.i.d. in de containers te 
deponeren. De opbrengst van de kleding komt volledig ten goede aan de 
leerlingen van de school 

 
De besturen van de DOA en het MFC wensen u prettige en 
mooie kerstdagen, een goede jaarwisseling en “veul zeg’n in 
’t Nije jaor”!!   

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  
25 dec. Kerstmenu  
vanaf 17.00 uur 
 
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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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. 
 

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.  
 

Nieuwe beplanting aan de Greveling: 
Zoals men heeft kunnen constateren zijn de Ligusterhagen en de Hypericum (hertshooi) dood en geen aanwinst voor 
ons dorp en daar is de gemeente het mee eens. De Hortensia’s en de beukenhagen blijven staan. Op initiatief van een 
aantal aanwonenden aan de Greveling is er actie ondernomen en dat heeft geresulteerd in het verwijderen van 
genoemde hagen in het hele dorp, dus niet alleen de stroken tussen dr. 27 en 55 zoals eerder bekend is gemaakt. De 
dode hagen worden vervangen voor de Rosa ‘Short Track’( kleur rood). Deskundigen, ook in ons dorp, vinden deze 
beplanting een goed alternatief. Houdt lang zijn kleur, blijft laag en makkelijk te onderhouden. Er zijn de volgende 
afspraken gemaakt: 1. De gemeente verwijdert alle Ligusterhagen en Hypericum en vult de ontstaande gaten aan met 
zand. 2. De gemeente koopt en bezorgt de Rosa “Short Track” . 3. De bewoners planten de nieuwe beplanting op de 
Nldoet dag zaterdagmorgen 10-03-2018   4. De gemeente onderhoudt de nieuwe beplanting.  
Wij vinden dit een prachtig initiatief en vragen dus vrijwilligers die op zaterdagmorgen van 08:00 – 12:30 uur willen 
meehelpen. Vooral de bewoners die de nieuwe beplanting voor hun woning krijgen moet dit aanspreken. Na het 
einde om 12:30 uur is een gezamenlijke lunch in het MFC de Badde welke aangeboden wordt door de gemeente Aa 
en Hunze!!! Je kunt je opgeven door naar https://www.nldoet.nl  te gaan en Annerveenschekanaal  in te vullen bij klus 
zoeken. Je ziet dan 2 gezamenlijke Avk klussen. We verdelen met het MFC de Badde de mensen over de verschillende 
klussen, maar je mag natuurlijk je voorkeur aangeven. Druk op BEKIJK en meld je aan. We willen er een productieve, 
maar vooral een gezellige dag van maken waar we gezamenlijk ons dorp fraai en aantrekkelijk willen houden. 
 

Mantelzorg: 
Mijn naam is Carin de Jonge en ik ben consulent mantelzorg bij Impuls. Als consulent mantelzorg zorg ik voor 
informatie, advies, registratie en ondersteuning van alle mantelzorgers in de gemeente Aa en Hunze dus ook van 
Annerveenschekanaal. Dit voor zowel volwassen mantelzorgers vanaf 18 jaar als ook voor jonge mantelzorgers van 8 
tot 18 jaar. Als u langdurig zorgt (8 uur per week en langer dan 3 maanden) voor uw partner, ouder, kind, een 
familielid of kennis dan bent u mantelzorger. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends, het overkomt je en 
je doet het gewoon. Veel mantelzorgers redden zich prima en combineren hun werk, sociaal leven en mantelzorg 
zonder problemen. Toch kan het voorkomen dat de zorg meer tijd in beslag gaat nemen en kan leiden tot stress en 
vermoeidheid, dan raakt de mantelzorger overbelast. Naast registratie en advies organiseer ik ook thema 
bijeenkomsten, lotgenoten contact groepjes, ontspanning activiteiten, trainingen en de Mantelzorg Waardering. 
Iedereen met vragen over mantelzorg kan bij mij terecht en ook ik wil graag in contact komen met mantelzorgers uit 
Annerveenschekanaal om ze te kunnen ondersteunen als daar behoefte aan is.  

Ook ben ik op zoek naar vrijwilligers in Annerveenschekanaal die een mantelzorger willen ondersteunen door een 
middag per week of per 2 weken wat taken over te nemen zoals een praatje maken, een kopje koffie drinken of 
een wandelingetje maken. Ook daarvoor kunt u zich bij mij aanmelden. 

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via E-mail: dejonge@impuls-welzijn.nl of 
telefonisch via: 06 11517036.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgeocachen.com%2F&h=ATO0mzQ8DziAaSTqKy4h84HdRpvYvsCbfl1ZljLjN9niaYWJ37hBh7orlMxgRxi7C02BcA46DpFyymxGJZJlj_orLydGmD4QMqUwWlsWJSU-bj-aobLdDNdfIY48DwAaoHMgrqfeVwVQo5u1e0JA7b53JDYRSSnDVBLhpOBFyIJDT1wFjT3XoURZgSsIN9XGHRaS0n0seJh5P4vDHJRuU_-71cWAxRZ6104A2X2IEtFuQoyl31B53lTynr9O6O-nNkf3Eivl0GmuawbJa4SG7fNgjLBaAC-qLQ
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