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Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOA)
Overleg waterschap Hunze en Aa’s en gemeente Aa en Hunze:
Voor de het kappen van een beschermde boom, landszijde, naast de familie
Kooiman wordt door het waterschap een compensatie gegeven in de vorm van
het planten van een aantal bomen. Welk soort en het aantal zal een plannetje
door het waterschap en de gemeente worden opgesteld in de buurt van de
haven Annermond. De DOA legt het ter zijner tijd voor aan de Avk inwoners.
+Het snoeien en kappen van de bomen langs het Grevelingskanaal, wegzijde,
gebeurt in januari/februari 2019. Het blijkt dat in sommige bomen vleermuizen
gehuisvest zijn. Deze bomen worden nader onderzocht.
Gezamenlijke vergaderingen van de DOA en het MFC de Badde.
Regelmatig komen deze 2 organisaties bijeen om zaken en acties op elkaar af te
stemmen en elkaar op de hoogte te houden van de stand van zaken en
ontwikkelingen. Deze besprekingen vinden in harmonie en openheid plaats met
als doel de samenwerking te bevorderen welke in het belang is voor de
leefbaarheid in ons prachtig dorp Avk .
Eindejaarsfeest in het MFC de Badde zaterdag 29 december 2018:
Cabaret in Multi Functioneel Centrum de Badde.
Aanvang 20.45 uur en de zaal is geopend vanaf 20.00 uur.
Vanaf 22.15 uur is er muziek en gelegenheid om gezellig samen te zijn.
Optreden van: Jeffrey Kleine Koerkamp en Henk Overdijk.
Jeffrey won in 2016 Salland’s Got Talent en heeft laten zien dat hij thuis hoort
op het podium. Henk is de drievoudige winnaar van het 32e Groninger
Studenten Cabaret Festival 2018 waar hij met de juryprijs, de
persoonlijkheidsprijs en de publieksprijs huiswaarts ging.
De entree voor deze voorstelling is € 6,00 p.p.
Kaarten vanaf zaterdag 15 december verkrijgbaar bij: Salon 1.45 Marjon
Wiegers en bij M.F.C. de Badde wanneer geopend.
(er zijn 80 kaarten beschikbaar en op is ook echt op!)
Nieuwjaarsbijeenkomst
In MFC De Badde op zondag 06 januari 2019 van 16.00 tot ± 18.00 uur.
Een hapje en een drankje staan voor u klaar. Dit is een mooie gelegenheid tot
het kennismaken en gezellig bijkletsen met uw mededorpsbewoners.
Alle inwoners zijn van harte welkom.
Kerstfair op zondag 16 december 2018 van 11.00 – 17.00 uur in en voor de
Heerencompagnie. Altijd gezellig en een mooi en gevarieerd aanbod van
producten, zoals o.a. KNIEPERTJES gebakken door de Ouderen Soos van Avk en
SPEKKEDIKKEN van Geert de Jonge.
-Dorpspark Avk. De gemeente Aa en Hunze en de familie de Jonge zijn tot
overeenstemming gekomen over het gebruik van het grondstuk c.q. pad langs
de Heerencompagnie naar het Dorpspark achter de kerk. Dus we kunnen en
gaan van start. Op donderdag 13 december 2018 komt voor het eerst de
Operatie Begeleidingsgroep Dorpspark (OBG) bijeen om met de uitvoerders
Robert Bouwman, Marcel Hoenderken en Geert de Jonge de uitvoering te
bespreken. De eerste spade in de grond krijgt een feestelijk tintje is de
bedoeling. We houden u op de hoogte.
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Vaarverbinding
In het afgelopen seizoen zijn er minder boten langs gevaren dan vorig seizoen.
Het waren er nu 1063. Vorig seizoen was dat 133 hoger t.w. 1196. Enige
toelichting: Op de route van Turf- naar Toervaart regelen dat 8 brugwachters. Dat
zijn medewerkers van Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Ze rijden op scooters
een afstand van ongeveer 25 km. Onderweg zijn er drie sluizen, 31 bruggen [19
Gemeente Midden-Groningen, 2 van de Provincie en 10 bruggen van Gemeente
Aa en Hunze]. De bedieningsperiode is van 1 mei tot 1 oktober. Bij het begin van
de route staat een meldpaal. Men moet dan op een bedieningsknop drukken of
het telefoonnr. bellen wat op de paal staat. Dit is van de brugwachters. We
hebben te maken met dagelijkse konvooivaart. Vertrek vanuit beide richtingen
08.00 u., 10.10 u. en 13.15 u. Andere tijden in overleg met de brugwachters. Een
brugwachter vertelt: De schippers zijn een grote familie. Ze vertellen elkaar wat de
leukste routes zijn en hoe ze worden geholpen door de brugwachters, waar je wel
en niet langs moet gaan, wegens onderhoud of stremming. Waar ze kunnen
aanleggen voor boodschappen, de was doen, een hapje eten, evt. douchen enz.
De dienstverlening van de brugwachters is gratis. Dit wordt zeer gewaardeerd.

De werkgroep Park en Groen Avk
We zijn gestart op zaterdag 03 november 2018 met het rooien en fatsoeneren van
het bosje naast de haven Annermond. Een grote groep vrijwilligers hebben van
08.00 – 12.00 uur in een zeer gezellig sfeer met koffie en koek het bos aangepakt
met daarna een heerlijke lunch in het MFC. De volgende Park en Groendag is op
zaterdag 12-01-2019 van 08.00 – 12.00 uur vanuit de Heerencompagnie. U bent
van harte welkom. Opgave bij marieke.kooiman@me.com of huize Kooiman,
Greveling 30, tel. 0598-491399.

Algemene ledenvergadering van de DOA is vastgesteld op
MAANDAG 25 februari 2019 om 20:00 uur in het MFC

Oranje PostNL brievenbus ter hoogte van Greveling 9
Alweer een tijd geleden heeft PostNL zijn dienstverlening aangepast. Voor ons
dorp betekende dat één brievenbus minder, namelijk nog één bij Greveling 9.
Dorpsbelangen heeft zich destijds hard gemaakt voor de brievenbus bij de Badde,
maar op basis van afstanden, vastgelegd in de postwet, heeft dat niet geholpen.
Verder is in heel Nederland het aantal buslichtingen verminderd. Omdat we
regelmatig mensen zien die ‘te laat’ zijn voor de brievenbus even aandacht
hiervoor. De post moet voortaan vóór 16.30 uur in de bus zitten om mee te gaan
in de bezorging. (Dit was 18.00 uur). Op zondag wordt de bus niet geleegd.

GLASVEZEL GAAT VAN START
U heeft deze week nog de kans om zich aan te melden. Dus grijp uw kans.
De campagne loopt tot 17 december. 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. U hoeft slechts voor één jaar een
abonnement af te sluiten. Dan hebt u de kabel in elk geval in huis. Voor meer
informatie en nieuws kijk op www.annerveenschekanaal.com en
www.drentsglasvezelcollectief.nl
Dorpsorganisatie Avk. Buurtambassadeurs Peter Verboom en Andre Zwiers.
Oliebollenactie 31 december.
Zie de folder die onlangs huis aan huis is bezorgd.

Afval- en oud papier schema voor 2019:
Het schema voor het oud papier ophalen is in ontwikkeling. Op de Afvalwijzer van
de gemeente Aa en Hunze zullen de data binnenkort weer te zien zijn.
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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
Deelnemer
“Leukste uitje”
Zie voor meer blz. 3
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 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!!
Denk aan uw medemens!!!
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Nieuwe Kerstboom op het parkje aan de Eppinge:
De DOA heeft weer een kerstboom en een kerstwens voor op het dorp geplaatst. De kerstboom is al enkele jaren in
de vorm van een zgn. “Fairybell”. Echter vorig jaar bij het opzetten van de boom bleek er een groot aantal lampjes
niet meer te werken met als gevolg dat er nog maar een halve boom verlicht was. Het effect van de boom was
compleet weg en na de kerst is er ook besloten deze boom te gaan vervangen. Aangezien een dergelijke boom best
veel geld kost en de DOA haar geld meer dan nodig is voor o.a. ’t Krinkie Spaien, hebben we een aantal Avk
ondernemers bereid gevonden een bedrag te doneren zodat we weer een mooie kerstboom voor op ons prachtige
dorp hebben.
DOA dankt de onderstaande ondernemers dan ook voor hun bijdrage:
- Robert Bouwman Grondverzet - Kapsalon 1.45 - Handelsonderneming Bokma - Medisch Pedicure Ina Oortwijn
- Camping Annerveenschekanaal - Muskee Service & Onderhoud - Restaurant Zalencentrum Heerencompagnie
- Wouters Netwerk Notarissen - Brik en Brak - Metselbedrijf Heukers - Ecotuinman - Stelvio coaching en Advies

Klaverjassen in het MFC
Vrijdag 21 december 2018 om 20:00 uur de laatste klaverjasavond dit jaar.

Toneelvereniging V.I.O.S.
Dit jaar speelt toneelvereniging V.I.O.S. het stuk “Gebroeders Kalkoen”. De reguliere uitvoeringen worden gehouden
op zaterdag 2 en 9 februari 2019 in het MFC, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Vrijdag 1 februari is er een diner-voorstelling waarbij u kunt genieten van een overheerlijk buffet en kunt lachen om
het toneelspel. Deze kaarten zijn beperkt dus reserveer tijdig!!
Bij genoeg opgave is het mogelijk dat er op 8 februari ook een diner-voorstelling zal worden gegeven.

Agenda Heerencompagnie 2018-2019
Zaterdag 15 december 2018
Kerst concert van d’ Annerzangoelen en shantykoor Rolde.
Aanvang 19:30 uur entree € 6,- incl. kop koffie of thee.
Kaarten via dannerzangoelen@gmail.com
Zondag 16 december 2018 Kerstfair 2018 van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Toegang is gratis, een gevarieerd aanbod van leuke kerst hebbedingetjes en lekkernijen uit de streek.
25 december 2018 (1e Kerstdag)
Oud Drents en Groninger pot kerstbuffet.
Diverse lekkere gerechten uit heden en verleden € 28,75 p.p. aanvang 17:00 uur.
Zaterdag 26 januari 2019 Première van ’t Nachtlochien.
Een voorstelling die u meeneemt naar een Drentse droomwereld, waar door zang, dans, woord en muziek, de
Drentse verhalen gebruikt worden en samen komen!
Door Isa Zwart, Egbert Hovenkamp en Out of Control. Van 19:00 tot ongeveer 22:00 uur voor jong en oud.
Tickets verkrijgbaar op nachtlochien.wordpress.com.
Zondag 27 januari 2019 Middagvoorstelling van ’t Nachtlochien van 15:00 tot 18:00 uur. Tickets op
www.nachtlochien.wordpress.com
Zondag 14 april 2019 Strijk Ensemble Amarant middagconcert.
Zaterdag 25 mei 2019 Concert van het Hunzekoor. Aanvang 19:30 uur.
Meer informatie op onze website www.heerencompagnie.nl

DE BESTUREN VAN DE DOA EN HET MFC WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2019

