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Bestuur 
Sander Muskee, voorzitter 
Greveling 44b 
tel.: 0598-372362 
 
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 
 

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. 97  
inleveren vóór 15 dec. 2018 bij 
g.meijers4@kpnplanet.nl     
 
MFC De Badde 
Greveling 139, tel. 0598-491019 
Info bij: Gezienus Menninga of 
Otto Pauwels  
Reserveringen: 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) 
Attentie:  
St. Maartenviering is dit jaar op zaterdag  10 november 2018 ipv zondag 11 november. 
Dit ook in overleg met de dorpen Eexterveenschekanaal, Eexterveen, Oud- en Nieuw  
Annerveen en Spijkerboor. 
Contributie-inning:  
Avk inwoners die hebben toegezegd de contributie of sponsorgeld over te maken naar de 
DOA hierbij nogmaals het bankrekeningnummer: NL69 RABO 0302932917 tnv de 
Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal 
Fietspad Menweg: 
Door personele omstandigheden bij de gemeente heeft de ontwikkeling van een 
fietspad langs de Menweg vertraging opgelopen. Men heeft toegezegd de draad 
spoedig weer op te pakken. 
Dorpspark Avk: 
Ook hier is vertraging bij de uitvoering en zal binnenkort weer vlot getrokken worden. 
De DOA houdt de ontwikkelingen in de gaten, is regelmatig in overleg met de gemeente 
en zet druk op de ketel. 
Mijnbouwschade 
Donderdag 27 september hield het juridisch kantoor Feith een voorlichtingsavond in De 
Badde. Tijdens de bijeenkomst is de huidige schadeprocedure geschetst zoals die door 
de NAM is vormgegeven. Dit is de procedure via de NAM zelf, het Centrum Veilig 
Wonen, de nationaal coördinator en het schadeloket Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen. Vervolgens is aandacht besteed aan de plannen van 
minister Wiebes om de NAM te ‘verplichten’ tot het winnen van gas (zie het Financieel 
Dagblad van 11 juni jl.) Wiebes hoeft dan mogelijk de NAM niet langer een vergunning 
te verlenen voor het winnen van het gas. Hiermee wordt de burger de weg naar de 
rechter afgesneden. Tot slot is het plan van juridisch kantoor Feith aan bod gekomen. 
Het is een plan om mijnbouwschade te verhalen waarbij de deelnemer net zo sterk zal 
komen te staan als de NAM op financieel en juridisch vlak. Het plan kent een no cure no 
pay karakter: dit wil zeggen dat de kosten voor juridische bijstand achteraf verrekend 
worden, alleen als er een vergoeding wordt toegekend. 
Park & Groen 
Sinds kort heeft ons prachtige dorp een eigen groengroep: Park & Groen. 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 zaken als 
snoeien, maaien, zagen. Om zo ons mooie dorp nog mooier te maken. De eerste 
activiteit van de groep valt samen met de landelijke natuurwerkdag. Op 3 november 
om 08:00 uur gaan we aan de slag in het groen naast de haven. Volgende activiteit; het 
bos achter de kerk. Info of meedoen aan Park & Groen? marieke.kooiman@me.com 
 
BLADAFVAL BAKKEN   
Het is weer herfst en het blad begint te vallen. De gemeente heeft besloten om weer 
bladbakken in de dorpen te plaatsen. Zoals jullie weten is dat jaren geleden vanwege 
bezuinigingen afgeschaft. Op veler verzoek hebben wij besloten om de bladbakken 
weer her in te voeren. Locaties: Momenteel zijn er al enkele bladbakken geplaatst maar 
er moeten nog een tweetal bij. Deze zullen in week 44 worden geplaatst. Afvoer: 
Aansluitend start Alescon met het ruimen van het blad in de bebouwde de kom van de 
gemeente Aa en Hunze. In afwijking van voorgaande wordt zoveel mogelijk het blad 
geruimd voor de kerstdagen. De volgorde wordt bepaald door de hoeveelheid blad die 
er op dat moment in de straten ligt en is afhankelijk van de soort en grootte van de 
bomen. Alléén het blad in de door de gemeente uitgezette bladbakken worden 
frequent geleegd! Bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, niet voor tuinafval zoals 
takken, coniferen en overige gerooide plantenresten! Door het gebruik van bladbakken 
is het aanbieden van blad in de berm niet meer toegestaan. Wij verwachten het blad 
inzamelen hiermee een stuk efficiënter uit te kunnen voeren waardoor we allemaal 
sneller van het blad af zijn.  
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GLASVEZEL GAAT VAN START 
Een kleine 2 jaar geleden hebben we ons, als GlasLinie Annerveenschekanaal, 
georiënteerd op het gebied van glasvezel. We hebben in diezelfde tijd een inventarisatie 
gehouden waaruit bleek dat er niet voldoende animo vanuit de bevolking van 
Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal was voor een glasvezelverbinding. Dit is 
voor GlasLinie de reden geweest om de activiteiten inzake de glasvezel op een laag pitje te 
zetten. Maar er is goed nieuws ! Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en 
Nieuwediep hebben zich, zoals de meeste dorpen in de gemeente Aa en Hunze, 
aangesloten bij het DGC(Drents Glasvezel Collectief). Samen staan we sterk! 
Jullie hebben onlangs een brief van DGC/Glasvezel Buitenaf in de brievenbus gekregen 
geadresseerd aan ‘De bewoners van....’. In de brief wordt aangegeven, waar en wanneer in 
de komende weken de informatiebijeenkomsten worden gehouden, waarin de informatie 
over de abonnementen en providers wordt gegeven. Ook in Avk en Evk gaan we met 
buurt-ambassadeurs werken die de meeste vragen die jullie hebben kunnen 
beantwoorden, of zorgen dat jullie de antwoorden krijgen. Het worden spannende weken. 
Echt weken, want de campagne loopt tot 17 december van dit jaar. Het is erop of eronder, 
want op 17 december moet gemiddeld 45% van alle adressen een abonnement hebben 
genomen, om de aanleg door te laten gaan.  
INFO.avond: dinsdag 6 november in MFC de Badde en donderdag 8 november in Dorpshuis 
de Kiep zal er een informatie/inloopavond worden georganiseerd met een aantal 
wederverkopers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur.  
Voor meer informatie en nieuws kijk op  www.annerveenschekanaal.com  en 
www.drentsglasvezelcollectief.nl  
 
Loopgroep de Baddedravers.       
Op 10 oktober j.l. vond de eerste training plaats van loopgroep de Baddedravers. Een 
groepje enthousiaste mensen gaan onder leiding van gediplomeerd looptrainer Ina 
Oortwijn zich verder bekwamen in het hardlopen. Naast het hardlopen zullen 
loopscholingsoefeningen, looptechniek en krachtoefeningen aan de orde komen. Voor 
zowel beginners als gevorderden. Het streven is om mee te gaan doen aan de 
Semslinieloop op 13 april 2019. Lijkt je dit leuk? Kom gerust eens meetrainen.  
Elke woensdagavond om 19.00 uur bij MFC de Badde. 

Douche- en kleedgelegenheid is aanwezig. Kosten zijn 2,50 per keer incl. consumptie. 
 

 
Zaterdag 24 november rond de klok van 14.00 uur zal Sinterklaas ons dorp weer komen 
bezoeken! Binnenkort zal de cadeautjes Piet de opgavenbrief huis aan huis verspreiden en 
kun je je weer opgeven voor dit leuke feest. 
Jeugdwerk Avk is alweer in volle gang met alle hobbyclubs die verzorgd worden door de 
vrijwilligers. Houd de Sociale Media in de gaten en natuurlijk onze jaarplanning die we huis 
aan huis hebben verspreid voor opgave van clubs waar je aan mee wil en kan doen! 

Afval- en oud papier schema voor 2018: 
 
 

 
 
 
 
 

Helpers:    Zaterdag 20 okt.: 13.30 uur  Jeugdwerk en VIOS 
                   Zaterdag 8 dec.: 13.30 u.    Kleurexpress en IJsvereniging  
 
Drents daip blift altied stromen. [Boek van Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkerboor] 
In 1993 verscheen het boek Drents daip blift altied stromen. Nu, 25 jaar later, is de 
archiefcommissie bezig met de realisatie van een, deels herziene, uitgave. Ook wordt in 
het nieuwe boek op een gepaste manier de periode 40-45 beschreven. Het bewoners-
gedeelte is compleet geactualiseerd. Op 17 november zal de herdruk het boek 
gepresenteerd worden. Als u belangstelling heeft kunt u het boek bestellen door 35 euro 
over te maken op rek. nr. NL10RABO 0302 951 342 t.n.v. Gemeenschapshuis De Spiker, 
o.v.v. herdruk boek. U kunt dan uw exemplaar vanaf 17 nov. komen afhalen. 

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  
 
Deelnemer  
“Leukste uitje” 
 
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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