Dorpsorganisatie
Annerveenschekanaal
Nummer 93
Bestuur
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
Marieke Kooiman,
Greveling 30
tel. 0598-491399
Bankrek. nr. DOA:
NL 69 RABO 0302932917
Lid van Verdienste
Lukas B. Boerma
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 94
inleveren vóór 20 apr. 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 website is weer online.
Agenda
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

21e jaargang
februari 2018
Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOAvk)
Algemene ledenvergadering (ALV):
De jaarlijkse ALV =Avk inwoners vergadering had weer een aantrekkelijke
agenda, maar de presentie viel iets tegen. 40 personen is mager te noemen.
Wat kan het bestuur nog beter of aantrekkelijker maken om meer inwoners te
lokken naar een vergadering welke alle Avk inwoners aangaat. Het gaat om de
leefbaarheid van ons prachtig dorp toch? Met ondersteuning van de beamer
werden de aanwezigen via een PowerPointpresentatie van Jan Olthof vlot en
overzichtelijk door de vergadering geloodst.
Met een mooie bos bloemen en een boekenbon werd afscheid genomen van
onze voorzitter Charlotte van Kruchten. Sander Muskee (vicevoorzitter)
memoreerde in zijn speech dat Charlotte na vele jaren actief te zijn geweest in
het bestuur nu met een gerust hart het voorzittersstokje over kan dragen. Zij
blijft nog actief als coördinator/ verbinder bij het samenwerkingsproces van de
DOA en het MFC. Charlotte bedankt!
De aanwezige dorpsbewoners en het bestuur zijn zeer content dat Marieke
Kooiman het bestuur komt versterken. Zij werd dan ook unaniem verkozen.
Verder is aan de orde geweest.
- Nieuwe beplanting aan de Greveling: Info door 2 gemeenteambtenaren. Op
zaterdag 10 maart = NLdoetdag = willen we met een groot aantal Avk inwoners
de nieuwe planten poten. Inmiddels is de oude en dode beplanting verwijderd.
Er komt een apart instructiefolder voor de aanwonenden. Ook inwoners aan de
landskant zijn van harte welkom om mee te helpen, want zij zien de nieuwe
beplanting overwegend beter dan menigeen aan de Greveling gezien de heggen
voor hun woningen.
- De financiële situatie van de DOA: De liquiditeit loopt gestadig terug, dus geld
genereren door acties, betere contributie inning, sponsoring en subsidies.
- Informatie over Mantelzorg door Carin de Jonge ( Impuls) in combinatie met
ons project Burenhulp. Zij komt op 22 februari op de Soosmiddag voor
informatie.
- Informatie over Mijnbouwschade = bodemdaling/bevingsschade door André
Kamps ( Avk inwoner) en behoefte peiling naar een informatieavond met onze
buren uit Kiel- Winderweer onder begeleiding van het Groninger Gasberaad.
Unanieme instemming om dergelijke avond te organiseren.
- Het kunstwerk Aarde-Water-Huis, een overbodig kunstwerk in Assen, is door
de aanwezigen afgewezen voor plaatsing bij de haven Annermond.
Binnenkort kunt u het ALV verslag lezen op onze website
www.annerveenschekanaal.com en de site Avk-Facebook.
Paashaasactie:
Op zaterdag 17 maart komt het DOA bestuur bij u langs om heerlijke chocolade
paaseieren te verkopen waardoor de dorpskas beter gevuld wordt. Zie de
bijgevoegde folder.
Afsluiting Menweg
Vanwege de vorst is de afsluiting uitgesteld en is nu vanaf maandag 5 t/m 16
maart afgesloten vanwege het aanbrengen van graskeien.
De Semslinieloop wordt gehouden op zaterdag 14-04-2018
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Garage-sale (met je troep op de stoep):
Op 6 mei word er in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal een
garageverkoop gehouden van 10.00-17.00 uur.
Spelregels garage-sale:
- Een ieder die deelneemt aan de garage-sale gaat akkoord met de volgende
spelregels:
- Gezien wij geen vergunning nodig hebben voor het organiseren van een
garagesale, en dit graag zo willen houden, verzoeken wij u om geen spullen
op de openbare weg te plaatsen (deze moet vrij blijven voor hulpdiensten)
- Garagesale heeft geen commerciële doeleinden voor ogen, om deze reden
zullen handelaren niet worden toegelaten tot deelname, ook niet op de oprit
bij iemand.
- Garagesale kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke
vorm van gebeurtenissen dan ook.
- Iedere deelnemer dient zelf te zorgen voor eventuele verzekeringen.
Tegelijkertijd zullen er bij de Heerencompagnie, MFC de Badde en dorpshuis
De Kiep een lentefair, modelbouwdemonstratie/verkoop en een lifestylebeurs
georganiseerd worden. U kunt ons ook volgen via facebook
Lentefair anner – en eexterveenschekanaal 2018
Knapzakroute:
We hebben een aantal “nieuwe” uitgaven, 2010, Knapzakroutes, K35,
aangeschaft. 1 ex. ligt ter inzage in het MFC de Badde en 1 ex. bij de
Heerencompagnie. Wandelen door onbekend Drenthe. AnnerveenschekanaalSpijkerboor. “Wie bij een veenkoloniaal dorp denkt aan een lang saai lint met
lelijke bebouwing aan weerskanten van het water, is nog nooit in
Annerveensche-kanaal geweest. Het dorp heeft een prachtig kanaal waar
weer boten doorheen varen. Er liggen oude bruggetjes over het water.
Bij elke brug staat een mooie brugwachterswoning. Langs het water staan oude
boerderijen met mooie erven en een paar monumentale villa’s.
Annerveenschekanaal is het beste medicijn dat Drenthe voorhanden heeft tegen
vooroordelen over de veenkoloniën…”
De aanschaf van een Knapzakrouteboekje is slechts vier euro.

Afval- en oud papier schema voor 2018:
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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
Voorjaarsfair
zondag 6 mei van
10.00-17.00 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!

Helpers:
zat. 3 maart: FC 2000 en Hengelsportvereniging.
dinsdag 17 april: MFC en AED

Klaverjas- en spelavonden in MFC de Badde in 2018.
Op vrijdag 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.

Vriendelijk verzoek aan hondeneigenaren: 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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Pleziervaart door het Grevelingskanaal in 2017.
Rectificatie: i.p.v. 1096 zijn er 1196 boten in 2017 door ons dorp gevaren.
Nieuwe beplanting aan de Greveling:
Het snoeiwerk aan de landskant door het Waterschap Hunze en Aa is bijna achter de rug.
Men heeft het in grote lijnen aangepakt. De afwerking laat te wensen over. Dus nog werk aan de winkel?
Nu komt de nieuwe beplanting aan de Greveling, wegkant, aan de orde. De Hypericum en Liguster zijn eruit
getrokken. De Hortensia’s en beukenhagen blijven staan.
Daarvoor in de plaats komt er een Rosa ‘Short Track’, een laagblijvende heesterroos, rijkbloeiend (mei-oktober),
hoge zoutresistentie, bodem bedekkend en onderhoudsarm.
Na verwijdering van de oude struiken wordt er compostaarde opgebracht en de stroken geëgaliseerd.
Daarna volgt de beplanting op zaterdag 10 maart 2018 op onze =NLdoetdag=. Bert Feiken komt bij bepaalde
aanwonenden langs om de tekening met instructies te overhandigen en met de vraag de buren enthousiast te
maken voor deelname aan de plantdag.
Om 08.00 uur ontvangst met koffie/thee in het MFC en tussen de middag een lunch welke aangeboden wordt
door de gemeente Aa en Hunze.
U kunt zich 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.
Meldt u zich digitaal ook aan?
Dit ook voor de subsidie die we krijgen van het Oranjefonds. DOEN!!!

Nieuws van OBS DE KAMELEON
Nieuw hekwerk.
Woensdag 14 februari 2018 is een hekwerk geplaatst als afscheiding tussen het schoolplein en de
parkeerplaats naast het bewegingshuis. Ook is er een hek geplaatst tussen het Bewegingshuis en de
SPES kantine. Hierdoor kan het speelplein worden afgesloten, wat de veiligheid voor de leerlingen
vergroot. In principe gaat het hek wel dicht maar niet op slot, zodat het schoolplein en de fietsenstalling voor
iedereen toegankelijk blijft.
Project “Dode hoek”.
De leerlingen van groep 7 en 8 ervaren op 19 maart de “dode hoek” van een vrachtwagen/bus.
Er komt van 10.30 uur tot 12.00 uur een vrachtwagen met chauffeur naar school om de leerlingen te wijzen op de
gevaren van de “dode hoek”.
Kennismaking Kameleon en omwonenden.
Afgelopen maandag 12 februari zijn de buren (weerszijden Dorpsstraat van Koffielaantje tot Menweg) van de obs
Kameleon op bezoek geweest. Na het welkom met informatie over de school volgde een rondleiding. Na de koffie
en de thee met koek was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Een aantal zaken werden naar voren gebracht: verkeersveiligheid op de Dorpsstraat, waaronder het parkeren/
geluidsoverlast/ communicatie.
Er is afgesproken dat de ingebrachte punten door het team en de medezeggenschapsraad besproken zullen worden
en dat er, waar mogelijk, oplossingen voor gezocht worden.
Met betrekking tot de communicatie is afgesproken dat de informatie die relevant is voor de dorpsbewoners
geplaatst gaat worden in de dorpskranten of op de websites van de dorpen waar de leerlingen wonen.
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Vlaggenmast.
Voor de school is een nieuwe vlaggenmast geplaatst. Het touw voor het hijsen van de vlag loopt door de paal.
Hierdoor is het “klapperen” van het touw tegen de paal verleden tijd.

Koningsspelen.
Op 20 april vieren wij de Koningsspelen. De opening is van 8.30 uur tot 9.30 uur op het schoolplein. Daarna volgen de
reguliere lessen. Na de “Koningslunch” is er een rommelmarkt van 13.00 uur tot 14.15 uur, door en voor leerlingen.

Vakanties obs Kameleon
De voorjaarvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

26 – 2 – 2018 t/m 02 – 3 – 2018.
30 – 3 – 2018 t/m 02 – 4 – 2018.
27 – 4 – 2018 t/m 11 – 5 – 2018.
21 – 5 – 2018 t/m 21 – 5 – 2018.
23 – 7 – 2018 t/m 31 – 8 – 2018.

Vrije dagen groep 1 t/ m 4
Vrije dag groep 5 t/m 8

18 – 6 – 2018 t/m 20 – 6 – 2018.
20 – 6 – 2018.

Duikelrek:
Voor de kerstdagen hebben de leerlingen van de Kameleon kerstkaarten getekend. Van die tekeningen zijn
kerstkaarten gemaakt. Iedere leerling heeft geprobeerd 6 setjes met kerstkaarten te verkopen.
Dat is heel goed gelukt. De kerstkaartenactie heeft afgerond € 800,00 opgebracht.
Hiervoor wordt een duikelrek gekocht, omdat dit een wens is van vele leerlingen.
Daarnaast zijn inmiddels vier lederen voetballen aangeschaft.
Ook dit had de leerlingenraad als wens doorgegeven.

Kledingactie:
Veel mensen deponeren de kleding in de kledingcontainers die op de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg in
Eexterveen staan. De opbrengst komt volledig ten goede aan de schoolgaande kinderen van OBS De Kameleon.
Wij willen u verzoeken om uw kleding in de speciale “bag to school” zakken te stoppen voor u deze in de container
deponeert. Op deze manier is de kleding beter te onderscheiden van andere donerende organisaties.
Deze speciale zakken kunt u verkrijgen via de school maar ook hangen er zakken onder het afdak bij de containers.
Wanneer u uw kleding in uw eigen zakken heeft gedaan, willen wij u verzoeken deze zak in de speciale “bag to school”
zak te doen.
Ter herinnering:
Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding (zowel baby, kinder als volwassen), schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met tape), lakens,
dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen en ceintuurs.
Wat mag er NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding.
Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding,
speelgoed en matrassen.
Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren.
Alvast bedankt namens de schoolkinderen !

