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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. 95  
inleveren vóór 22 juni. 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 
Dauwtrappen Hemelvaartsdag 10 mei 
Zie de flyer in uw brievenbus. 
 
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 (DOA) 
Voorzitterschap DOA bestuur. Het bestuur heeft, na aftreding als voorzitter en 
uittreding uit het bestuur van Charlotte van Kruchten, Sander Muskee gekozen tot 
voorzitter 

-De landelijke vrijwilligersdag NLdoet op 10 maart was opnieuw een groot 
succes. Zo werden er, in samenwerking met het MFC, allerlei klussen uitgevoerd 
aan het MFC. Ons “Dorpshuis” ziet er weer picobello uit. Verder stond deze 
NLdoet in het teken van nieuwe beplanting. Ongeveer 50 vrijwilligers zijn bezig 
geweest om 2.400 rozenstruiken in 4 uur te planten!!!. De perken aan de 
Greveling liggen er weer fraai bij. Zeker als de rozen over een tijdje gaan 
bloeien. De catering was weer uitstekend in het MFC. Met elkaar zorgdragen 
voor ons dorp geeft naast verbondenheid ook gezelligheid. 
-De bomenkap landskant Grevelingskanaal  
Deze actie door het Waterschap Hunze en Aa’s uitgevoerd is niet vlekkeloos 
verlopen. De procedure en afhandeling laat te wensen over. Daarover is een 
aantal inwoners van Anner- en Eexterveenschekanaal in gesprek met het 
Waterschap. Er is kritiek geuit en er zijn aanbevelingen gedaan over 
bijvoorbeeld het verwijderen van de in het water achtergebleven takken, de 
boomstronken en de takken/tuinafval tussen de wal en beschoeiing. Van de 
eerste bijeenkomst is een verslag gemaakt. (Wordt op verzoek aan de secr. van 
de DOA toegezonden) Het waterschap beraadt zich intern op de voorgestelde 
verbeterpunten en komt daar op terug. 
-Onderhoud bomen wegkant Grevelingskanaal  
Uitvoering door de gemeente Aa en Hunze. Dinsdag 10 april is er in het MFC 
een voorlichtingsavond geweest. Voorafgaand aan de avond heeft de gemeente 
uitgebreid geïnventariseerd hoe de bomen er bij staan. Dat blijkt helaas niet al 
te best te zijn. Tijdens de bijeenkomst in het MFC zijn de wensen van de 
dorpsbewoners verzameld. Op basis van deze inventarisatie en de verzamelde 
wensen werkt de gemeente nu aan een plan van aanpak. Dat komt aan de orde 
in een tweede bijeenkomst op 16 mei in het MFC. De uitnodiging hiervoor volgt. 
-Bijeenkomst Bodemdaling en Mijnbouwschade  
Deze bijeenkomst in het MFC op dinsdag 17 april met het Groninger Gasberaad 
werd bezocht door meer dan 100 inwoners uit Avk en omliggende dorpen. Er is 
recente informatie gegeven over het afhandelen van schademeldingen en het 
nieuwe schadeprotocol die in maart 2018 is ingegaan. Er waren veel sceptische 
geluiden en kritiek te bespeuren bij de toehoorders en voorlichters. Wanneer u 
er niet uitkomt met uw schademelding en/of afhandeling dan kunt u contact 
opnemen met Stut en Steun, tel. 050-2112044 of www.stutensteun.nl , en 
welkom@stutensteun.nl Dit bureau, onderdeel van het Groninger Gasberaad, 
kan u advies en ondersteuning geven in deze complexe materie. 
-Dorpspark Avk.  
Zoals u uit de media heeft vernomen heeft het college van onze gemeente 
groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een Dorpspark achter de 
kerk/Heerencompagnie. Officieel moet de provincie Drenthe nog goedkeuring 
verlenen aan dit project en subsidie wegens het feit dat het Dorpspark 
gesitueerd is in de gemeente Midden-Groningen. De gemeente Midden-
Groningen moet hiervoor een vergunning afgeven. Hopelijk is dit een formele 
kwestie. Na het akkoord gaat een werkgroep het project begeleiden en een 
onderhoudsgroep opzetten. Het bos achter het toekomstige Dorpspark zal door 
vrijwilligers aangepakt worden en het perceel naast de haven Annermond. 
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De Semslinieloop 
De Semslinieloop editie 2018 is weer een groot succes geworden mede dankzij de 
vrijwilligers/sters en sponsoren. Op zaterdag 14 april werd alweer de 7e editie van de 
Semslinieloop gehouden. Ruim 150 hardlopers en wandelaars kwamen naar 
Annerveenschekanaal om een actieve middag tegemoet te gaan op de grens van 
Groningen en Drenthe. Freek Hoolsema uit Assen wist net als het voorgaande jaar 
overtuigend de wedstrijd op zijn naam te zetten in een tijd van 30:26. Tim Grelling uit 
Groningen werd 2

e
 (31:16) en Anno Huizenga uit Assen 3

e
 (31:55). Bij de vrouwen wist 

Sabine Spreen uit Rolde voor de 2
e
 keer op rij de Semslinieloop te winnen. Spreen had 

36:28 minuten nodig om het 8.8 km lange parcours af te leggen. Sanne Heidinga uit 
Leeuwarden werd 2e (36:49) net iets sneller dan Olga Elling uit Vries die 3e werd(36:49). 
Basisschoolleerlingen konden deelnemen aan de wedstrijd over 1.2 km. Duuk Bokma en 
Jasmijn Deuring waren de snelsten bij groep 3, 4 en 5. Bij de groepen 6, 7 en 8 waren Daan 
Esschendal en Daphne Lahuis de winnaars. 

Complete uitslagen zijn te vinden op www.uitslagen.nl . 
Lentefair, Garagesale en Lifestyle event. 

Anner- en Eexterveenschekanaal hebben samen voor u op 6 mei a.s. een geweldig 
evenement georganiseerd. In beide dorpen wordt dan een garagesale gehouden; MET JE 
TROEP OP DE STOEP. Van 10.00 uur tot 17.00 uur zullen vele leuke spullen te koop zijn bij 
de mensen op de inrit of voor de garagedeur. Doe er uw voordeel mee. Naast de 
garagesale, kunt u in de Heerencompagnie terecht voor de Lentefair. In het MFC de Badde 
voor een modelbouw demonstratie en in Buurthuis De Kiep voor een lifestyle event. Wees 
welkom op 6 mei a.s. 

Nieuws van Leerlingenvervoer Kleurexpress. 
Zaterdag 2 juni komen we langs de deuren in Eexterveen, Spijkerboor, Oud- en Nieuw 
Annerveen en Anner- en Eexterveenschekanaal, om lege statiegeldflessen in te zamelen. 
De opbrengst gaat in de pot om een andere bus aan te kunnen schaffen. Het 
leerlingenvervoer is na de scholenfusie tot stand gekomen, een initiatief voor en door 
ouders van de basisschool kinderen in onze veendorpen. Oproep: Wie wil ons 2 juni 
helpen (jong en/of oud) met deze flessenactie? 
Tevens zijn we op zoek naar een enthousiaste chauffeur, in bezit van rijbewijs B, die op 
dinsdagen (of donderdagen) met de bus (die gestationeerd is in Oud Annerveen) de 
kinderen vanuit Oud- en Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Avk en Evk naar en/of van school 
(in Eexterveen) wil rijden. Voor contact kunt u zich wenden tot Evert Boerma en Manja van 
der Wolf of stuur een mail naar kleurexpress@gmail.com. 

Camping Annerveenschekanaal. 
Het is misschien velen opgevallen dat de Camping in Annerveenschekanaal een nieuwe 
aanlegsteiger heeft voor kano’s. Dit is gerealiseerd met steun van de Gemeente Aa en 
Hunze en Timmer en Aannemersbedrijf Geert de Jonge. Ook achter de schermen wordt er 
door ons actie ondernomen om de camping in Annerveenschekanaal beter op de kaart te 
krijgen. Zo hebben we op de SVR vakantiebeurs in Coevorden (10.500 bezoekers) en 
Leeuwarden (8.500 bezoekers) gestaan om de camping, Annerveenschekanaal en de 
directe omgeving, onder de aandacht te brengen. Gasten kunnen onze website bezoeken 
op www.campingannerveenschekanaal.nl. Ook staat de camping vermeld op de website 
van het Recreatieschap Drenthe (www.drenthe.nl) en de website van Stichting Wandelnet 
(www.wandelnet.nl). Wij willen in samenwerking met andere ondernemers uit de 
omgeving en MFC de Badde meer mensen naar Annerveenschekanaal lokken en laten 
genieten van de rust, ruimte en natuur. De camping heeft 6 plaatsen voor caravans en 
tenten en is kleinschalig van opzet wat naar ons idee past bij de omvang van het dorp 
Annerveenschekanaal. De camping is (nog) niet geschikt voor campers. 
De beheerders : Henk en Ellen, Sander en Charlotte.  
 

Afval- en oud papier schema voor 2018: 
 

                                                                                      Helpers: 

                                                                                                Dinsdag 5 juni: 
                                                                                                          Kleurexpress en Jeugdwerk 
                                                                                                          Dinsdag 17 juli: 
                                                                                                          MFC en SVA 
 

Afvalkalender gem. Aa en Hunze 
Op www.mijnafvalwijzer.nl onder 
postcode 9654 is het oud papier-
schema 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! 
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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