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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, voorzitter 
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. 96  
inleveren vóór 15 sept. 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  
Neem eens een kijkje op onze 
website.  
Burenhulp Avk.  
Tel. 06-57603551 
Voor eenvoudige hulp. 
De werkgroep leden zijn: 
Jan Karmelk, Grietje de Boer, Manja 
van der Wolf, Diewerke Wierts, Fré 
Völlink, Ank Smit, Wieja Langedijk-
Hollemans 
 

Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOA) 

 
De bomenkap landszijde Grevelingskanaal door het Waterschap Hunze en Aa’s . 
Er is een 2de bijeenkomst geweest op 01 juni 2018 in het MFC. Het Waterschap 
toonde begrip voor de kritiek die werd geuit over de gebrekkige communicatie 
met de Avk inwoners over het snoei-en kapwerk aan de landszijde. Ook bleek er 
door miscommunicatie een “beschermde” boom, naast de boerderij van de fam. 
Kooiman,  te zijn gekapt zonder toestemming van de gemeente. Het Waterschap 
wil deze fout compenseren door een bijdrage te leveren aan dorpsverfraaiing.  
Verder is toegezegd dat het Waterschap nogmaals een controleronde gaat doen 
langs het kanaal om losse en overbodige snoeihout weg te halen. Ook de houten 
beschoeiing wordt gecontroleerd op deugdelijkheid. Het blijkt dat sommige 
aanwonenden aarde, takken en tuinafval tussen de beschoeiing en walkant 
deponeren wat niet de bedoeling is. De beschoeiing dient als golfbreker en wordt 
nu naar buiten gedrukt. Men kan hierover aangesproken worden door het 
waterschap. 
 
Onderhoud bomen wegkant Grevelingskanaal door de gemeente Aa en Hunze. 
De 2de bijeenkomst op 16 mei 2018 werd door diverse dorpsbewoners 
bijgewoond. De gemeente presenteerde een definitief plan waarin de op- en 
aanmerkingen van de Avk-ers van de 1ste bijeenkomst in opgenomen zijn. Het 
kant en klare snoeiplan ligt ter inzage in het MFC de Badde. In het najaar gaat 
men aan de slag.  
De gekapte bomen zijn van de aannemer. Belangstellenden voor deze gekapte 
bomen kunnen contact opnemen met betreffende aannemer 
 

Dorpspark Avk. 
De gemeente Midden-Groningen heeft hiervoor inmiddels een vergunning 
afgegeven. Een werkgroep zal het project gaan begeleiden en een 
onderhoudsgroep opzetten. Het bos achter het toekomstige Dorpspark zal door 
vrijwilligers aangepakt worden en het perceel naast de haven Annermond. 
 

Nieuws van Leerlingenvervoer Kleurexpress 
Mensen bedankt voor de gulle gaven en sponsoring. 
Zaterdag 2 juni j.l. hebben we met een groep ouders en kinderen de 
statiegeldflessen in de dorpen Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal, 
Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen en Eexterveen opgehaald. Met elkaar 
en voor elkaar. Het is hartverwarmend hoeveel flessen de mensen voor ons 
klaar hadden staan. Bewoners die geen statiegeldflessen hadden, deden zelfs 
financiële donaties. Tussen de middag stonden de pannenkoeken klaar voor de 
vrijwilligers. Donateurs en vrijwilligers hartelijk bedankt, met elkaar hebben we 
een bedrag van meer dan € 600,- opgehaald! Naast dit goede nieuws zijn we 
nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 1 dag in de week op de bus willen 
rijden. Deze enthousiaste chauffeurs, in bezit van rijbewijs B, zullen 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) rijden. Voor contact kunt u zich 
wenden tot Evert Boerma en Manja van der Wolf of stuur een mail naar 
kleurexpress@gmail.com. Wie durft deze uitdaging aan? 
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Afval- en oud papier schema voor 2018: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Helpers: 
Dinsdag 17 juli: 18.30 uur             MFC en SVA 
Dinsdag 4 september: 18.30 u.    Biljartver. en  Baddedravers  
 

                          Doe mee met “Park & Groen Avk” 
Geniet je ook zo van de nieuwe rozen die al voorzichtig  
zijn gaan bloeien? Kijk je uit naar de aanleg van het  
Dorpspark? Of erger je je aan bijvoorbeeld onkruid of        Park & Groen Avk 
de wildernis bij  het haventje? 
 

Het idee is om met dorpsbewoners een groep te vormen om het groen en 
straks ook het park te onderhouden. We nemen niet het werk van de 
gemeente of Alescon over, maar gaan juist die dingen doen die blijven 
liggen en die wij als dorpsbewoners belangrijk vinden. Denk aan dingen als 
snoeien, maaien, zagen. Om zo ons mooie dorp nog mooier te maken. 
Lijkt het je wat om lekker samen buiten bezig te zijn, laat het dan even 
weten. Zodra we een stel deelnemers hebben gevonden, drinken we met 
elkaar een kop koffie of thee om te overleggen waar me mee gaan 
beginnen. 
Er valt nog van alles te regelen, maar wat we al weten, lees je hieronder. 
 
Park & Groen Avk in het kort: 
● ongeveer een ochtend in de maand 
● iedereen, jong en oud, met of zonder groene vingers is welkom 
● gezelligheid is net zo belangrijk als het groenonderhoud 
● in onze buurdorpen Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen bestaat al 
   een paar jaar een goedlopende groengroep en daar zijn ze enthousiast 
● er zijn subsidiemogelijkheden voor de aanschaf van bijvoorbeeld  
    gereedschap en cursussen 
● samen, actief bezig zijn, draagt bij aan een lang en gezond leven  
   (daarover later meer) 
● de Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal zorgt voor de coördinatie,  
    contacten met de gemeente enzovoorts. 
 

 
Ja, ik heb interesse voor Park & Groen Avk. 
mail je gegevens naar marieke.kooiman@me.com of  
lever dit strookje in bij het MFC of Greveling 30. 
 
Naam:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
adres:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
mailadres of telefoonnummer:------------------------------------------------------- 

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  
Grill party 15 juli, 
inloop vanaf 16.00 u. 
€ 15.00 p.p.  
excl. drankjes 
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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