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december2019
Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOA)
Het is voor de 100ste keer dat ’t Krinkie Spaien uitgegeven wordt in
Annerveenschekanaal. Sinds oktober 1997 wordt ons Avk informatiebulletin door
vrijwilligers onder auspiciën van de Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal = DOA uitgebracht en dat is een vermelding waard! Daarbij
moet vermeld worden dat Gerrit Meijers, onze tekstredacteur, van begin af aan
betrokken is geweest bij ’t Krinkie en voorlopig blijft. Klasse Gerrit!
Bestuurssamenstelling:
Na een verheugend bericht in het vorige Krinkie over uitbreiding van het DOA
bestuur moeten we nu mededelen dat door druk op de agenda van privé, werk
en vrije tijd onze voorzitter Sander Muskee en Marieke Kooiman te kennen
hebben gegeven hun bestuursfunctie per direct neer te leggen. Wij vinden dit
jammer, maar begrijpen en respecteren hun standpunt. Het bestuur is naarstig
op zoek de opengevallen vacatures op korte termijn weer in te vullen. Op de ALV,
maandag 24 februari 2020, nemen we officieel afscheid van Sander en Marieke.
André Hagendijk neemt voorlopig het voorzitterschap op zich.
Menweg reconstructie en stand van zaken m.b.t. het fietspad:
*De aanwonenden van de Menweg hebben herhaaldelijk aangegeven dat er te
hard wordt gereden op de Menweg. De gemeente heeft ook geconstateerd dat
de meeste bestuurders bij het binnenkomen van de bebouwde komgrens niet of
nauwelijks snelheid terugnemen en harder dan 50km/u rijden. De Menweg is een
rechte betonweg en er is geen verschil in het wegbeeld binnen en buiten de
bebouwde kom. De bebouwde komgrens valt ook nauwelijks op. De gemeente
gaat dit aanpassen door de weg bij de bebouwde komgrens iets te versmallen en
door het aanbrengen van een plateau. Zij gaan dit op meerdere plekken binnen
onze gemeente toepassen en hebben er goede ervaring mee. De Greveling en
Polderweg zouden een optie kunnen zijn? In ieder geval hangen er nu
snelheidsmeters [Smiley’s] op een paar plekken aan de Greveling en Polderweg
om de automobilisten te wijzen op hun snelheid met mogelijk het effect om
snelheid te verminderen. Laten we hopen dat het helpt.
*Het aanleggen van een fietspad langs de Menweg is het wachten op een
geschikte en aanvaarbare grondruil voor en door de betrokken grondeigenaren
Fairybell = moderne kerstboom:
Dit jaar wordt de Fairybell geplaatst bij de haven Annermond aan het
Grevelingskanaal. Midden in het dorp en goed zichtbaar. Wat ook meespeelt bij
de verplaatsing van “de kop “ van het dorp naar de haven is een dubbele
kerstboom voor en nabij het Grevelingshuis.
Klachten of storingen m.b.t. openbare voorzieningen of infrastructuur:
Heeft u klachten of opmerkingen over bijvoorbeeld de bestrating,
scheve/kapotte lantarenpalen etc. in ons dorp kunt u het beste rechtstreeks
contact opnemen met de Calamiteiten/Storingslijn van de gemeente Aa en
Hunze. Zie in het kader op de 2de blz. Mocht u klachten of opmerkingen hebben
over de beplanting of grasstroken langs de Greveling en Eppinge dan kunt u
contact opnemen met de coördinator Groengroep André Hagendijk, zie kader.
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Dorpspark Avk:
Zaterdag 9 november heeft de Groengroep een plant ochtend georganiseerd. Een
enthousiaste club, waaronder ook een aantal kinderen, hebben de gaten gegraven
en de planten in de grond gezet. De vakken waren al uitgezet en de planten
ingekuild. Hoenderken Groene Dienstverlening heeft de planten geleverd. Dus de
klus was snel geklaard. Tevens zijn er een aantal banken en tafels geplaatst door
aannemersbedrijf Geert de Jonge. De aankleding van ons dorpspark begint steeds
meer vorm te krijgen.
Er moet nog wel een hekwerk geplaatst worden als afscheiding tussen het
Dorpspark en het land van de familie Dreyer. Verder nog het verharden van het
pad en een stenen vuurplaats aanleggen. Ook wordt er nagedacht over het zaaien
van wilde bloemenmengsels op een aantal plekken. Om te zorgen dat het
komende jaar en de jaren daarna het onderhoud van het dorpspark goed geregeld
wordt, is een kleine groep aan het brainstormen gegaan. De uitkomsten worden
verwerkt in een zogenaamd beheersplan. Daarover later meer.
Om het park toegankelijk te houden voor het hele dorp zijn er met de
Heerencompagnie en de gemeente Aa en Hunze afspraken gemaakt. Dit is
geregeld via het recht van overpad. Bijvoorbeeld het park is altijd te voet
toegankelijk. Als er met voertuigen en machines gebruik moet worden gemaakt
van het pad dit dan van te voren af te stemmen met de eigenaar. Op zich goede
afspraken die het genieten van ons dorpspark niet in de weg zullen staan.
Maar wel met het besef dat we, om er te komen, gast zijn op privéterrein.
Vooraan in het park is een dispenser opgehangen met zakjes voor het opruimen
van de hondenpoep. Helaas vinden we nog zo af en toe gevulde zakjes gewoon in
het park neergelegd. Om het gemakkelijk te maken de zakjes op een goede manier
op te ruimen, gaan wij een speciale afvalbak plaatsen bij de ingang van het park.
Zo houden we het park hondenpoep vrij en kunnen we er allemaal van genieten,
ook de mensen die lekker willen wandelen met hun hond.
Verhuizing Avk grasmaaier en andere groenmachines/gereedschap:
Met subsidie van de Rabobank heeft de Groengroep van de DOA een stalling
kunnen bouwen in de oude fietsenstalling naast het MFC. Voorheen konden we de
grasmaaier stallen bij aannemer Geert de Jonge (hartelijk dank Geert), maar Avk
aannemer Muskee Service & Onderhoud (MSO) heeft een prachtige stalling
gemaakt. Alle groenspullen en de MFC borstelmachine staan nu centraal.
Burenhulp Avk
In maart 2017 is de werkgroep Burenhulp Avk gevormd. Met onze groep willen we
bemiddelen met hulp bij alledaagse, kleine problemen die men zelf niet kan
uitvoeren. Hulp waarbij we willen bemiddelen is: vervoer, assisteren bij
boodschappen doen, huisdierverzorging, het instellen van PC of TV en klusjes in en
rond het huis of kleine huishoudelijke taken. Om die hulp te kunnen bieden hebben
een kleine zestig bewoners zich aangemeld. Om een en ander in goede banen te
leiden hebben we een centraal telefoonnummer ingesteld. Het nummer luidt:
06-57603551, u krijgt dan iemand van de werkgroep aan de lijn en aan die persoon
kunt u uw hulpverzoek doen. Op dit moment kan de werkgroep wat versterking
gebruiken voor invulling van het telefoonrooster en het organiseren van hulp.
In mei 2017 hebben we een soortgelijk stukje in het Krinkie geplaatst, maar in twee
en een half jaar kan veel veranderen. Daarom hebben we het verzoek aan helpers
die zich indertijd hebben opgegeven of zij bij wijziging van e-mailadres of anderszins,
ons dat even willen laten weten. Ook als u zich als nieuwe inwoner wilt aanmelden
dan kunt u zich opgeven bij Burenhulp op het e-mailadres: jankarmelk@ziggo.nl,
met vermelding welke soort(en) van hulp u kunt geven.
Burenhulp valt onder de koepel van Dorpsorganisatie Avk.
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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”

8 dec. Kerstfair
22 dec. Snertwandeling 15.00 u.
25 dec. Kerstdiner van Gewest
tot Gewest € 29,75 pp
www.heerencompagnie.nl
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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Heringebruikname kerkorgel Waterstaatskerk
Op 7 december 2019 vindt om 14.00 uur de feestelijke heringebruikname plaats van het geheel
gerestaureerde kerkorgel van onze Waterstaatskerk. Over deze restauratie heeft u al enkele keren in De
Schakel kunnen lezen. De Stichting “Vrienden van de Waterstaatskerk” en “de Heerencompagnie” nodigen de
inwoners van Annerveenschekanaal uit om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn. De restauratie is
gedaan door orgelmaker Rini Wimmenhove. Het orgel klinkt nu weer zoals het indertijd in 1916 klonk. De
klank blijkt schitterend te zijn en komt in de Waterstaatskerk bijzonder goed tot zijn recht.
Doewe Kraster en Wim van der Laar, de vaste organisten van de orgels in de Magnuskerk in Anloo. zullen ons
de mooie klanken van het orgel laten horen. Ook zullen de leden van het Hunzekoor enkele liederen voor ons
zingen. Er wordt een boekje ten doop gehouden over de geschiedenis en restauratie van het orgel en datgene
wat er gedurende de restauratie naar voren is gekomen.
Het programma duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk om met de restaurateur, orgelmaker Rini
Wimmenhove en met de leden van het bestuur van de Stichting verder van gedachten te wisselen. Ook zijn
enkele deskundige orgelkenners aanwezig.
De toegang voor deze feestelijke bijeenkomst in de kerk is geheel gratis.
Feestcommissie FC2000: Dorpsfeest 2020 week 21 van 18 t/m 24 mei (Hemelvaartweek)
Over 6 maanden is het weer feest in Annerveenschekanaal vanwege het 235 jarig bestaan van ons dorp.
De FC2000 en DOA hebben de eerste vergadering gehad en de hoofdlijnen voor de feestweek besproken en
op papier te gezet. Wij willen dit graag aan alle inwoners en eventuele aanjagers presenteren.
Deze presentatie staat gepland op: donderdag 28 november aanvang 19.30 uur in het MFC.
Voor informatie over buurtgroepen en dergelijke verwijzen wij u naar de website: www.fc2000.nl
Kerstbomen verkoop
Op zaterdag 7 december verkopen wij weer de mooiste kerstbomen voor een scherpe prijs.
Dit zal plaatsvinden op het plein bij MFC de Badde. De glühwein, warme chocomelk en erwtensoep
zullen hier niet ontbreken. De verkoop is van 11.00 uur tot 14.30 uur
Verlichting tijdens de kerst:
Namens FC2000 zouden wij het leuk vinden om alle bruggen in Annerveenschekanaal tijdens de donkere
dagen rondom Kerst te gaan verlichten. Hiervoor wil de FC2000 alle buurten vragen, die één of meerdere
bruggen in hun buurt hebben, deze te gaan verlichten. De verlichting, in de vorm van een led lichtslang,
wordt u dan aangeboden door de FC2000 en maar voor stroom dient u zelf te zorgen.
Meer info hierover op 28 november.
Agenda MFC de Badde:
* Klaverjas en spelavonden: de eerst volgende data zijn:
20 december(Kersteditie),17 januari, 21 februari en 20 maart.
* Eindejaarsfeest: op zaterdag 28 december organiseert het MFC een pub quiz.
Voor deze avond hebben wij een professionele organisatie ingehuurd. Zie www.qualityquiz.nl .
Deze mensen zijn tevens verantwoordelijk voor de muzikale klanken voor zowel tijdens de quiz als bij de
afterparty. De avond begint om 20.30 uur. (nadere informatie volgt via een flyer).
MFC de Badde en de Feestcommissie FC2000 willen de redactie en DOA van harte feliciteren met het feit
dat het 100ste Krinkie Spaien voor u ligt. Tevens willen wij jullie bedanken voor de jaren lange fijne
samenwerking.
Historie ‘t Krinkie Spaien vanaf oktober 1997.
De 1e uitgave is begonnen in oktober 1997 als een informatiebulletin. Via een oproep aan de dorpsbewoners
om een naam voor het informatiebulletin te bedenken werd ‘t Krinkie Spaien “geboren”.
Dit werd met ingang van het 2e jaargang no. 2 een feit. De bedenker van de naam ‘t Krinkie Spaien was Jan
Arend Klasens. Vervolgens werden er per jaar verschillende aantallen uitgegeven t.w.:
1998 - 5x, 1999 - 3x, 2000 - 4x, 2001 - 1x, 2002 - 7x, 2003 - 6x, 2004 - 8x, 2005 - 5x, 2006 - 5x,
2007 - 4x, 2008 - 5x, 2009 - 4x, 2010 - 4x, 2011 - 4x, 2012 - 6x, 2013 - 3x, 2014 - 6x, 2015 - 5x,
2016 vanwege bestuurscrisis geen uitgave, 2017 - 6x, 2018 - 5x en 2019 - 3x.
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Krinkie Spaien digitaal in de toekomst???
Namens de Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal willen wij u het volgende vragen:
In deze tegenwoordige tijd schakelt men steeds meer over om via internet dorpsnieuws etc. aan de inwoners
mede te delen. De DOA is ook voornemens om ’t Krinkie Spaien digitaal te gaan verspreiden.
We weten dat we hiermee niet alle inwoners van dienst kunnen zijn maar willen wel graag inventariseren
wie daar eventueel wel gebruik van wil maken.
Het is voor de DOA een behoorlijke kostenpost om een papierenversie zo mogelijk om de twee maanden uit
te geven. We willen echter die mensen tegemoet komen die wel een papieren exemplaar van
’t Krinkie Spaien willen blijven ontvangen. En …… we besparen hiermede bomen.
U kunt uw reactie per mail aan ons kenbaar maken via het e-mailadres: g.meijers4@kpnplanet.nl of
schriftelijk mag ook naar Greveling 2, 9654PT Annerveenschekanaal.
Ook via de website: www.annerveenschekanaal.com kunt u het dorpsnieuws etc. gadeslaan.
We zien uw reactie gaarne tegemoet.
Bestuur DOA.

Afval- en oud papier schema voor 2019:

Helpers:

*
*

*
*

zaterdag 30 nov.: Kleurexpress en Jeugdwerk

Agenda:
Sinterklaasintocht Avk is op zaterdag 23 november 2019 om 14:00 uur bij de Heerencompagnie en daarna
in optocht naar het MFC de Badde.
Kerstfair Heerencompagnie op zondag 8 december 2019 vanaf 11:00 uur. De “AvK oudjes “ staan
dit jaar ook weer met de verkoop van hun overheerlijke Kniepertjes op de fair. Tevens zal er die dag ook
nieuwe kniepertjes gebakken worden.
Nieuwjaarsreceptie is op zondag 5 januari 2020 van 16:00 – 18:00 uur in het MFC.
De DOA en het MFC bieden dit gezamenlijk aan.
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de DOA is op maandag 24 februari 2020 van 20:00 – 22:00 uur
in het MFC. Te zijner tijd wordt de agenda en bijbehorende stukken gepubliceerd.
Hoe groot is Annerveenschekanaal?

Op 3 oktober vond in MFC De Badde de eerste bijeenkomst plaats in het kader van het kunstproject Hoe groot is jouw Wij
(zie: www.ditisnu.nl) Aan de hand van simpele oefeningen brachten we met iedereen die er was in kaart waar
Annerveenschekanaal volgens ons groot en klein in is. Het ging daarbij om persoonlijke beleving en niet om feiten. Een
ultrakorte samenvatting: De basis van Annerveenschekanaal is het kanaal, de lintbebouwing, het voor elkaar zorgen, het
MFC en andere stichtingen en verenigingen. De mentaliteit: “Leef en laat leven.” “Thuis voelen, thuis zijn.” Avk is klein in
uitbreiding, roddelen, samen opstaan tegen iets. Passie is er voor het haventje, het scheepscontact, samen organiseren dorpsfeest, jeugdwerk, dauwtrappen, winterbarbeque. Voor vroeger. Rust. Vriendelijkheid. Avk is allergisch voor
windmolens, roddelen, oordelen, betweterigheid, belerendheid. Soms voor samenwerken – met andere dorpen, buurtjes
of besturen. Het richtingsgevoel: duurzaam met verstand. “Niet hysterisch groen”. Landelijk en uniek blijven, maar wel
meegaan met de tijd. “Glasvezel!”. Meer eenheid, minder verdeeldheid. Verjonging en samen oud worden. Avk is goed in
“samen organiseren, saamhorigheid en privacy”. “Er voor elkaar zijn als het nodig is, privacy als het kan”. In zorgen voor het
groen en het dorpsgezicht. “Eigenlijk zijn we gewoon goed in een dorp zijn…”. Volgende stap: World Café
Begin volgend jaar komt er weer een bijeenkomst. Naar aanleiding van interviews met jullie wil ik dan graag een World
Café houden. Dat is een mooie manier om in gesprek te gaan rond vragen die er voor Annerveenschekanaal echt toe doen.
Heeft u zin om mee te denken over het World Café? Graag. Laat het me weten!
Hartelijke groet en de volgende keer, Jantine Wijnja / info@ditisnu.nl.

