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Bankrek. nr. DOA: 
NL 69 RABO 0302932917 
 

Lid van Verdienste 
Lukas B. Boerma 
Kopij 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 99  
inleveren vóór 3 mei 2019 bij 
g.meijers4@kpnplanet.nl     
MFC De Badde 
Greveling 139, tel. 0598-491019 
Info bij: 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) 

Uitbreiding van het bestuur.  
Het doet ons deugd dat op de Algemene Ledenvergadering van 25-02-2019 het 
bestuur is uitgebreid van 4 naar 7 personen. Manja van der Wolf, Alwin Smit en 
Menne Renia werden gekozen en komen het bestuur versterken. Daar zijn wij 
zeer content mee. 
Aan de andere kant hebben we bestuurlijk afscheid genomen van Gezienus 
Menninga. Na jarenlang een bestuurlijke functie te hebben bekleed in het MFC 
de Badde en de DOA heeft Gezienus te kennen gegeven het iets rustiger aan te 
doen. Gezienus blijft behouden voor vrijwilligerswerk in het MFC en andere 
projecten in het dorp. 
Gezienus BEDANKT voor je bestuurlijke inzet als voorzitter van het MFC en 
bestuurslid van de DOA  
 

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in MFC “De 
Badde” in Annerveenschekanaal.  
Op maandag 25 maart 2019 vergadert de adviesraad sociaal 
domein in het MFC “De Badde”. De vergadering begint om 
19.30 uur. Het is de eerste keer dat de Adviesraad buiten het 

gemeentehuis en in de avonduren vergadert. De vergadering van de Adviesraad 
is openbaar. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn.  
U hebt de gelegenheid het woord te voeren over onderwerpen die vallen binnen 
het taakveld van de Adviesraad (zorg en ondersteuning, welzijn, jeugd(hulp), 
werk en inkomen). Als u daar gebruik van wilt maken dan dient u dit uiterlijk 4 
dagen voor de vergadering te melden bij de secretaris van de adviesraad. Dat kan 
door een mail te sturen met daarin een korte beschrijving waarover u het woord 
wilt voeren aan: adviesraad@aaenhunze.nl  
Voor meer informatie en de agenda: www.aaenhunze.nl/adviesraad  
Alle leden van de Adviesraad zijn om 19.00 uur aanwezig om samen met u op 
informele wijze te praten over zaken die het Sociaal Domein betreffen. Het gaat 
dan om zorg en ondersteuning, welzijn, jeugd(hulp), werk en inkomen. De 
adviesraad geeft advies over deze onderwerpen aan de gemeente, signaleert 
eventuele problemen en denkt mee over oplossingen.  
Wij hopen u maandag 25 maart te ontmoeten in “De Badde” in 

Annerveenschekanaal. Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aa en Hunze. 
 

Dorpspark Avk. 
De eerste heesters en bomen zijn onder grote belangstelling van de AvKinwoners 
op zaterdag 9 maart 2019 gepland. Wethouder Heijerman kreeg de eer om de 
eerste boom te planten. Iedereen is vol lof over dit prachtig park in ontwikkeling. 
Met het achterliggende bos wordt het een mooi natuurlijk geheel waar niet 
alleen de mens, maar vooral ook de dieren, o.a. reeën, vogels,  vlinders, bijen, 
kikkers en salamanders de ruimte krijgen voor verblijf en beschutting. Het 
Dorpsparkproject is nog lang niet afgerond. In het najaar wordt de noordzijde 
verder aangeplant met bomen en heesters en er komen parkregels voor de 
bezoekers aan het Dorspark, zoals honden aan de lijn en hondenpoep opruimen 
aub. Wij denken erover om aan het begin van het Dorpspark hondenpoepzakjes 
ter beschikking te stellen zodat de hondenbezitters deze thuis in de afvalbak 
kunnen deponeren.  
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De Groengroep Avk.  
Op dezelfde dag van de plantdag is er een convenant ondertekend door Marieke 
Kooiman , coördinator Groengroep, en wethouder Heijerman. Dit convenant 
houdt in dat bepaalde delen van het dorp onderhouden gaan worden door de 
Groengroep. Dit zijn de zgn. hofjes, rondom het MFC de Badde, rondom de haven 
Annermond en op de kop van het dorp tegenover het Grevelinkshuis. Het gras, 
bomen en struiken worden onderhouden door genoemde Groengroen.  
Het is niet de bedoeling dat de Groengroep de bermen langs het Grevelingskanaal 
gaat maaien en de bomen langs het kanaal gaan onderhouden. Deze Groengroep 
bestaat uit ongeveer 15 vrijwilligers!! Heeft u belangstelling om 1 x in de maand à 
6 weken een zaterdagochtend buiten lekker en gezellig bezig te zijn en ons dorp te 
onderhouden? Meld je aan bij Marieke Kooiman, Greveling 30, tel. 0598-491399 
of e-mail: demarieke.70@gmail.com 
We beginnen om 08:00 uur met koffie en eindigen met een lunch rondom 12.30 
uur. BERE GEZELLIG 

Oranje PostNL brievenbus ter hoogte van Greveling 9 
In heel Nederland is het aantal buslichtingen verminderd. Omdat we regelmatig 
mensen zien die ‘te laat’ zijn voor de brievenbus nabij Greveling 9 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.  

 
Grasmaaier en bosmaaier 

Aangeschaft voor de Groengroep. Door subsidies van de gemeente Aa en Hunze 
en de provincie Drenthe konden wij een professionele grasmaaier en bosmaaier 
met daarbij veiligheids- beschermingsjassen, handschoenen en helm aanschaffen.  
Gerrit Meijers en Piet Koopmans coördineren en beheren het materiaal. We zijn 
bezig een veilig en beschermde stalling te maken bij het MFC de Badde.  

Semslinieloop. 
Op zaterdag 13 april aanstaande wordt voor de 8e keer de Semslinieloop 
gehouden. In verband hiermee zijn de Greveling vanaf Eppinge ‘de 
Brongersklabbe’ én de Semsstraat tot de sluis in Eexterveenschekanaal tussen 
12.00 en 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Dit voor de opbouw van het 
parcours en de veiligheid van lopers, vrijwilligers en publiek tijdens de loop. De 
Semslinieloop kent drie onderdelen met start en finish bij MFC De Badde: 
Tussen 12.00 en 12.45 uur starten de wandelaars die een route afleggen van ± 12 
kilometer. De Lutje Turfjeloop voor kinderen in de basisschoolleeftijd start om 
13.30 u. met voor de kleintjes van groep 3,4, en 5 een rondje van 600 meter en de 
kinderen van groep 6,7 en 8 lopen een rondje van 1,2 kilometer. De kinderen 
lopen een geheel nieuw rondje waarbij ze door de kerk rennen. De start van de 
wedstrijdlopers is om 14.15 uur over het Semslinie parcours met een afstand van 
4,4 of 8,8 kilometer. Om er weer een mooi en geslaagd feestelijk evenement van 
te maken verzoeken we u vriendelijk uw auto tijdens de loop niet op of aan het 
parcours te parkeren en de vlag van Annerveenschekanaal uit te hangen. U bent 
ook van harte uitgenodigd de deelnemers onderweg aan te moedigen of bij de 
finish met een warm applaus te onthalen.  

Annerveenschekanaal Hartveilig. 
Annerveenschekanaal is een bevoorrecht dorp met de aanwezigheid van een 
A.E.D. en de daarvoor opgeleide personen. Deze groep bestaat op dit moment uit 
23 personen die ook zijn aangemeld bij Hartslag Nu. Personen die aangemeld zijn 
bij Hartslag Nu kunnen worden opgeroepen bij een 112 melding. Onze vraag: Heb 
je een geldig reanimatiecertificaat of certificaat bedrijfshulpverlener, meld je dan 
aan bij Annerveenschekanaal Hartveilig en bij hartslagnu.nl. 
Contactpersonen Annerveenschekanaal: Arjan Wiegers e-mail : 
marjon78@home.nl  en Harrie Meendering tel. 0627909664.  
 

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” 

zo. 14 apr. Strijk Ensemble 
Amarant 
middagconcert 

za.25 mei: Concert 
van het Hunzekoor.  
Aanvang 19:30 uur 
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 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!! 
Denk aan uw medemens!!! 
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Zaterdag 9 maart j.l. heeft Jeugdwerk haar jaarlijkse “potgrondactie” weer gehouden. Er is weer volop besteld en bij de  
wagen aangekocht. Ons dorp zal er de komende tijd weer fleurig bijstaan met al die kleurrijke viooltjes. Iedereen 
bedankt voor het mogelijk maken van deze actie. En natuurlijk onze dorpsbewoners bedankt voor het steunen van 
Jeugdwerk Annerveenschekanaal. 
Maar het Jeugdwerk zit niet stil. 22 Maart a.s. kan het zijn dat u ‘s middags bijzondere mensen langs de straat ziet 
lopen. Deze middag zal de Vossenjacht voor de basisschoolkinderen plaats vinden. 
‘s Avonds is er voor de tieners een Dropping uitgezet. Hopelijk worden deze twee activiteiten, net als vorig jaar, een 
groot succes. 
Enige tijd geleden heeft Jeugdwerk de mogelijkheid gekregen om binnen het MFC gebouw gebruik te gaan maken van 
een paar andere lokalen. Met steun van het Oranjefonds en het MFC bestuur hebben we deze twee lokalen 
omgetoverd tot een mooie soosruimte en een praktijk lokaal voor alle andere activiteiten. Deze officiële opening 
willen we gezamenlijk met een mooie sponsoractie gaan vieren. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt. 
Verder heeft onze jeugd nog een aantal wensen die ze graag werkelijkheid zien worden. Dit gaan we doen door een 
24-uurs Gamemarathon te houden voor de basisschoolkinderen en de tieners. We gaan op vrijdag 3 mei a.s. om 
12.00 u. van start en op zaterdag 4 mei a.s. wordt om 12.00 u. het eindsignaal gegeven. Dan hopen ze hun doel te 
hebben bereikt. Dit zal plaatsvinden in de Jeugdsoos van het MFC gebouw. 
U komt toch ook even kijken? De deelnemers kunnen wel wat support gebruiken. Tevens kunt u, tegen een kleine 
vergoeding, van een kop koffie/thee met een heerlijk gebakje genieten. Ook dit komt ten goede van deze actie. 
 

Koningsdag zaterdag 27 april 2019 
 
Na de vele positieve reacties van vorig jaar willen we ook dit jaar op zaterdag 27 april Koningsdag vieren.  
We gaan beginnen met een gezamenlijk ontbijt voor alle dorpsbewoners. Daarna kunt u meedoen met diverse 
spelletjes op het plein. En natuurlijk zouden we het super leuk vinden als de kinderen van de basisschool weer met 
versierde fietsen, tractors, etc. komen. Verdere informatie voor deze dag volgt nog.  
Om een feestelijk tintje aan het geheel te geven vragen we alle inwoners om hun dorpsvlag die dag uit te gaan hangen.  
 
N.B.: Wie nog niet in het bezit is van een dorpsvlag kan deze verkrijgen bij Sander Muskee, Greveling 44 b 
          in Annerveenschekanaal, tel.: 0598-372362.  
 
 

Afval- en oud papier schema voor 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helpers: dinsdag 16 april: Biljartvereniging en FC 2000 
                dinsdag 28 mei: Jeugdwerk en Kleurexpress 
 


