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september2019
Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOA)
Bestuurssamenstelling:
We mogen ons verheugen in een forse uitbreiding van het DOA bestuur.
Naast de nieuwe bestuursleden die gekozen zijn in de Algemene Ledenvergadering
van 2019, t.w. Manja van der Wolf, Menne Renia en Alwin Smit, komt ook André
Hagendijk het bestuur versterken.
Een goed bestuur met kwaliteiten en expertise op allerlei fronten!!
Overleg DOA en MFC de Badde:
Deze 2 belangrijke organisaties hebben ook dit jaar alweer een aantal keren
overleg met elkaar gehad over afstemming en ondersteunen van elkaars
activiteiten. Na een verkennende en afstemmende fase wordt de samenwerking
steeds hechter. Een goede ontwikkeling voor ons dorp
UITNODIGING MFC De Badde
21 september OPEN DAG MFC de Badde van 10.00 tot 13.00 uur
Bent u ook zo benieuwd naar de nieuwe invulling van ons MFC.? Met trots laten
wij u het gebouw met zijn nieuwe indeling aan u zien. Wij nemen u deze dag mee
op reis door het project vernieuwend MFC De Badde.
Door de komst van de nieuwe huurder de Model Rail Groep Veendam, moest er
van alles georganiseerd worden om het Jeugdwerk intern te verhuizen (en dit is
gelukt). Een complete verbouwing was er nodig om allen weer na volle
tevredenheid te kunnen huisvesten. Volgens ons is dat dan ook prima gelukt al
denken we soms nog wel eens met weemoed terug aan de verleden tijd.
Aannemers, een schildersbedrijf en een installatiebedrijf hebben de
constructieve kant op zich genomen terwijl vrijwilligers alle overige klussen voor
hun rekening hebben genomen. Totaal waren de vrijwilligers goed voor ongeveer
400 uur werk. Nogmaals een diepe buiging voor deze club vrijwilligers.
21 september is ook de dag dat de sportverenigingen en clubs de mogelijkheid
krijgen om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is in dit gebouw. Misschien
raakt u zelfs geïnteresseerd en wilt u lid worden. Uiteraard zijn de bestuursleden
van het MFC aanwezig om u te woord te staan en eventueel rond te leiden
Feestcommissie FC2000 organiseert: Dorpsfeest 2020
De feestcommissie is voornemens om van 18 t/m 24 mei 2020 het vijfjaarlijkse
dorpsfeest te organiseren. In de maand oktober 2019 (datum volgt) roepen wij
alle inwoners/aanjagers op voor een Brainstormavond. Wat wordt het thema,
wat is de invulling, gaan we de straten versieren of is er een alternatief? Ideeën
zijn van harte welkom. De indeling van de buurtgroepen en nog veel meer
informatie kunt u vinden op de website van de feestcommissie www.fc2000.nl
SVA Volleybal toernooi 2019

Het is weer bijna zover, het jaarlijkse volleybal toernooi in Annerveenschekanaal.
Heb je zin in een sportieve en vooral gezellige middag waarbij je lekker kunt
volleyballen en waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen geef je dan op en
mis deze middag niet. En ook voor nieuwe dorpsbewoners is dit de mogelijkheid
om op sportieve wijze kennis te maken met dorpsgenoten.
Wanneer: zaterdag 5 oktober2019. Waar: MFC de Badde
Hoe laat: Aanvang 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur
Opgave kan per team maar ook individueel. Wil je meedoen geef je dan op voor 2
oktober bij: Henk Folkersma, tel. 0598-492017 of email: breefolk@hetnet.nl
Louis Snelders, tel. 06-55766849 of email: louis.snelders@ziggo.nl
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De Groengroep Avk.
Deze groep van 15 vrijwilligers heeft de laatste maanden heel wat werk verzet in het
dorp. De Groengroep, onderdeel van het DOA bestuur en waarvan Marieke
Kooiman de coördinatie doet, heeft met de gemeente een contract afgesloten,
voorlopig 2 jaren, over het groenonderhoud van de volgende dorpspercelen:
- De grasstroken vooraan op het dorp aan de Eppinge.
- De grasstroken van de 3 hofjes en voor het MFC De Badde
- De haven De Annermond
- Het Dorpspark AvK
Een aantal keren per jaar gaat de groep op een zaterdagmorgen bosschages snoeien
op verschillende plekken in het dorp. Naast het verfraaien van ons dorp is het ook
zeer gezellig en bevordert het de sociale cohesie. Voor gereedschap, koffie en
andere lekkernijen wordt gezorgd. O ja, er wordt ook nog een uitgebreide lunch in
het MFC De Badde verstrekt.
Trekt het je aan om mee te doen?
Opgave bij Marieke Kooiman, zie adres en telefoon links in het kadertje op blz. 1.
De halve van Avk.
Op zondag 22 september a.s. zal de halve van Annerveenschekanaal worden
gehouden. Deze loop is 21,1 km lang en bestaat uit drie rondjes "Spijkerboor". Elk
rondje is ongeveer 7 kilometer lang. Er kan gekozen worden om 1 of meerdere
rondjes te lopen.
Deze loop is speciaal uitgezet voor de Baddedravers en 14 dravers/sters zullen aan
de start verschijnen om hun rondje(s) te gaan lopen.
De start is om 13.30 uur bij MFC De Badde. Bij de haven zal een verzorgingspost
worden ingericht en vanaf deze plek kun je de lopers ook komen aanmoedigen.
Zin gekregen om zelf ook te gaan hardlopen?
Elke woensdagavond om 19.15 uur starten de Baddedravers met hun training
vanuit het MFC De Badde.
Ina Oortwijn, gediplomeerd KNAU trainster, geeft deze training. De training is voor
zowel beginners als gevorderden.
Kom geheel vrijblijvend eens meedoen. Hopelijk tot ziens bij de halve van Avk.
Ina Oortwijn

Afval- en oud papier schema voor 2019:
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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”

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!

Helpers: zaterdag 12 okt.: FC 2000 en SVA
zaterdag 30 nov.: Kleurexpress en Jeugdwerk
Agenda MFC De Badde:
18 oktober klaverjassen en spel MFC De Badde 20.00 uur
19 oktober oud ijzer actie
FC2000
13.00 uur
9 november Film “Liek achter de Badde” MFC De Badde 20.00 uur
10 november Film matinee o.v. MFC De Badde 15.00 uur
15 november klaverjassen en spel MFC De Badde 20.00 uur
7 december kerstboomverkoop
FC2000
13.00 uur
20 december klaverjassen en spel MFC De Badde 20.00 uur
28 december eindejaarsfeest/pub quiz MFC De Badde 20.30 uur
18 t/m 24 mei 2020 dorpsfeest
FC2000/verenigingen

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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Routewijziging lijn 74
De DOA. houdt nauwlettend de veranderingen rond lijn 74 in de gaten.
Net zoals vele dorpsbewoners (99 bezwaarschriften) heeft ook de DOA. de nodige brieven verstuurd naar het
OV –bureau en naar de gemeente e.d. Daarnaast is de samenwerking opgezocht met omliggende dorpen om zo
te proberen “onze” bushaltes te behouden. Echter is de wijziging dienstregeling afgelopen 21 juli definitief
goedgekeurd voor het jaar 2020. Hieronder is omschreven wat er verandert en hoe de dienstregeling er uit
komt te zien.
De routewijziging van lijn 74 is (in het ontwerp hoofdlijnen) onderdeel van een wijziging in het lijnennet waar
meerdere lijnen bij zijn betrokken. Samengevat behelst deze wijziging:
• Invoeren van Q-liner 310 Veendam- Gieten-Assen ter vervanging van de huidige lijn 110 (Veendam-WildervankBareveld-Gieten-Assen met aansluiting op de Intercity naar/van Zwolle en verder). Om de Q-liner voldoende
snelheid en comfort te geven stopt deze (in het ontwerp hoofdlijnen) niet meer te Bareveld en Wildervank.
De Q-liner 310 is daarmee een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van een deel van Oost-Groningen naar
Assen en verder.
• Om Wildervank ontsloten te houden met OV en een relatief grote groep reizigers reist van Stadskanaal naar
Veendam is in het ontwerp hoofdlijnen voorgesteld de route van lijn 74 te wijzigen. De huidige route van lijn 74
is van Emmen/ Stadskanaal via Bareveld en de Kielsterachterweg
• Lijn 171 (Veendam- Hoogezand-Groningen/UMCG/Zernike) wordt in de daluren uitgebreid naar een half uurdienst;
lijn 74 sluit in Veendam aan op lijn 171 en de trein naar Groningen.
Lijn 171 rijdt via de alternatieve halte Veendammerweg.
• Qliner 310 bij Bareveld N33 zal halteren per 15 december aan de beide afritten.
• De halte Veendammerweg wordt opgewaardeerd met betere voorzieningen om de fiets te stallen.
• Voor reizigers die thans gebruik maken van de drie op te heffen bushaltes van lijn 74 wordt per 15 december
a.s. voor een jaar een proef gestart met de zogeheten Hubtaxi. Hubtaxi is een vraag gestuurde vervoeroplossing.
Deze kent echter een hoger dan OV-tarief en studentenreisrecht en abonnementen zijn niet geldig.
Specifiek voor de haltes waar met de nieuwe dienstregeling geen reguliere bediening meer is wordt daarom als
proef een compensatieregeling voor de Hubtaxi voorgesteld

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.
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.

