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23e jaargang
februari 2020
Van de bestuurstafel Dorpsorganisatie Avk (DOA)
Nieuwjaarsreceptie 2020: De DOA hield op zondag 5 januari weer de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst in het MFC. Dorpsbewoners werden ontvangen met
“champagne” en een glimlach met “Veul heil en zeegn” door Ina Oortwijn.
De opkomst was iets minder dan vorig jaar. Dus mensen, volgend jaar komen om je
mededorpsbewoner een goed jaar te wensen en bij te praten.
DOA/MFC overleg: op 21-11-2019 zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:
- de DOA ondersteunt de FC 2000 met de voorbereiding van het Dorpsfeest 2020
in week 21 van 18 t/m 24 mei 2020.
- de IJsvereniging “ Onder Ons” wordt ondergebracht bij de DOA. Het voormalig
bestuur van de IJsvereniging blijft betrokken bij de toekomstige activiteiten.
- Pedro van Ravesteijn, Avk inwoner en onze groenonderhoudsmedewerker, is in
het zonnetje gezet vanwege zijn inzet voor het onderhouden van o.a. de
bosschages in ons dorp.
- de Groengroep onderhoudt ook het gras, de heg voor het MFC en bosschages
achter het MFC.
- volgend overleg DOA/MFC is 13-02-2020. Avk inwoners kunnen agenda- c.q.
bespreekpunten inleveren bij de DOA secretaris.
Fietspad Menweg: waarschijnlijk hebben jullie het al gelezen of gehoord. Het
fietspad langs de Menweg wordt dit jaar, waarschijnlijk voor de grote
schoolvakantie, aangelegd. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de
grondeigenaren. Het bestek wordt gemaakt en de aanbesteding gaat binnenkort
de deur uit. Schoolkinderen kunnen dit jaar nog veilig naar hun school in
Eexterveen of vanuit Eexterveen naar hun scholen in Veendam fietsen.
Semslinieloop
Op zaterdag 11 april a.s. zal voor de negende keer de “grensoverschrijdende”
Semslinieloop worden gehouden. Deze loop bestaat uit een 5 km en 10 km
wedstrijdloop, een Lutje Turfjeloop voor kinderen van de basisschool en een
wandeltocht van ongeveer 15 km. Start en finish is bij het MFC de Badde. Voor
meer informatie of inschrijven kunt u kijken op:
www.baddedravers.nl of www.rabocupassennoorddrenthe.nl
of u kunt contact opnemen met de organisatie: Ina Oortwijn tel: 06-18807820
Pub quiz 28-12-2019: de pub quiz, georganiseerd door het MFC, was een groot
succes en voor herhaling vatbaar. Het was naast de gezelligheid en goede sfeer
ook zeer leerzaam en verfrissend voor het geheugen. 60 deelnemers streden in
willekeurig samengestelde groepen van 5 à 6 personen om de prijzen en eer.
Alles werd door quizmaster Sander, niet de Avk Sander, van het bedrijf Quality
Quiz vakkundig gepresenteerd en begeleid.
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:
Dorpspark Avk : de inrichting van het Dorpspark nadert de eindfase. De verharding
van de parkeerplaats aan het begin van het park zal eerdaags plaatsvinden. Ook het
afscheidingshek tussen het Dorpspark en de familie Dreyer zal binnenkort geplaatst
worden. En er zal nog een vuurplaats aangelegd worden. Hiermede zal de inrichting
een feit zijn. Het park kan zich nu ontwikkelen tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor mens en dier. Annerveenschekanaal is hierdoor nog meer een
aantrekkelijk dorp geworden waar het goed vertoeven is.
De vrijwillige Groengroep zal het gaan onderhouden, maar het is en blijft een
dorpsaanwinst waar alle Avk inwoners zich verantwoordelijk voor moeten gaan
voelen. Er staan parkregels vermeldt voor de gebruikers. Lees het en houd je eraan,
dan kunnen er vele generaties van het park gaan genieten!
Groengroep Avk: het bos achter het Dorpspark richting Kielsterachterweg behoort
ook tot één van de onderhoudsprojecten van de Groengroep. Regelmatig moet er
gesnoeid worden om de doorgang van de paden open te houden en bepaalde
bomen de kans te geven om volwaardig te groeien. Dit vergt naast arbeid ook
vakwerk. Gelukkig heeft de Groengroep een paar professionals als vrijwilligers, maar
het hanteren van een motorkettingzaag vereist een certificaat. Binnenkort volgen
een aantal vrijwilligers een cursus Motor kettingzagen.
De Groengroep is op zoek naar aanvulling van de vrijwilligers. Er moet de komende
zomer ook weer gras gemaaid worden met onze zitmaaier. Als je bijv. 1 x per
grasmaai maand 2 à 3 uren de tijd hebt om een grasgedeelte te maaien, bijv. één
van de hofjes of rondom het havengebied Annermond of op de kop van het dorp
nabij het Grevelingshuis meld je aan bij André Hagendijk, coördinator Groengroep.
Bushaltes Kielsterachterweg (aanwezig en verslag Ina Oortwijn):
Maandag 13 januari j.l. was er een gezamenlijk overleg in het dorpshuis te
Eexterveen. Aanwezig waren: Dhr. C. Bijl, gedeputeerde, wethouder H. Heijerman
gem. Aa en Hunze, een tweetal afgevaardigden van het onderdeel vervoer van de
gemeente en provincie, afgevaardigde van OV bureau. Een delegatie van
dorpsbelangen Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Gieterveen en
Annerveenschekanaal.
In het kort werd uitgelegd hoe het openbaar vervoer is georganiseerd in de
provincie Groningen en Drenthe. De provincie krijgt een zak met geld van de
regering en moet hiervan het openbaar vervoer regelen. Wat er in het kort op neer
komt: Sneller, comfortabeler vervoer voor de gebieden waar veel gebruik van het
OV wordt gemaakt en dit gaat ten kosten van de onrendabele lijnen.
Eexterveen en Gieterveen zijn uit de brand. Er maakten dagelijks meer dan 30
personen gebruik van het OV bij de Hilte. Op deze plaats is nu een kleinere bus
ingezet die naar het OV knooppunt in Gieten rijdt waar men kan overstappen. Dit
busje rijdt elk half uur van 7.00 uur tot 9.00 uur en 14.00 uur tot 17.00 uur.
Eexterveenschekanaal maakte zich in de eerste plaats geen zorgen omdat er nog
steeds sprake was van halte Bareveld. Dit bleek een miscommunicatie. Het
openbaar vervoer bureau hanteert de namen van Rijkswaterstaat en afrit Bareveld
op de N33 is dus halte Bareveld maar dit is Wildervank.
Is toch weer zón 2,5 kilometer verder dan Huize Bareveld. Voor
Eexterveenschekanaal is dit dus ongunstiger. Door Eexterveenschekanaal werd
gepleit voor verandering van de onveilige situatie bij de op- en afrit van de N33. Er
staan nog geen bushaltes en er is geen verlichting. Hier zou z.s.m. actie in
ondernomen worden.
Ook Annerveenschekanaal komt er in eerste instantie karig vanaf. Er blijken slechts 8
personen gebruik te maken van de busverbinding via de Kielsterachterweg.
(de incheck gegevens liegen niet!). De compensatiemaatregel, het inzetten van een
HUB taxi, laat te wensen over terwijl dit duidelijker en makkelijker zou worden
gemaakt.
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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!

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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We hebben het OV bureau herhaaldelijk gewezen op het hebben van een sociaal en maatschappelijk
verantwoord beleid in het kader van leegloop en krimp op het platteland
De buurtbus kwam ook ter sprake en het OV was bereid om eventueel een busje beschikbaar te stellen om dit
weer nieuw leven in te blazen. Met de woorden: de liefde hoeft niet altijd van een kant te komen is dit
voorstel eerst van tafel geveegd. Het is al moeilijk genoeg om de planning van chauffeurs van de
Kleurexpress voor elkaar te krijgen. Laat staan een Buurtbus.
Daarnaast zijn er enkele voorstellen gedaan om de Bushalte Paal 7 en 9 toch te laten bedienen. Deze
voorstellen worden meegenomen in een nader overleg met de betrokken instanties. T.z.t. zullen we hierover
worden geïnformeerd en zal één en ander kenbaar gemaakt worden in het voorstel nieuwe dienstregeling
2021.
Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) van de DOA.
Maandag 25-02-2020 om 20:00 uur in het MFC:
1. Opening: uitleg en vaststelling agenda
2. Mededelingen: -Invullen presentielijst
- koffie/thee met koek en 1 consumptie rekening DOA
3. Ingekomen stukken: eventueel ter vergadering uitgereikt
4. Verslag ALV van 25-02-2019 (zie de website www.annerveenscheknaal.com )
5.Bestuurswijziging: - Afgetreden Sander Muskee (niet herkiesbaar)
- Marieke Kooiman (niet herkiesbaar)
- Ina Oortwijn (niet herkiesbaar)
- Voorstel nieuw bestuurslid, tevens nieuwe voorzitter: - André Hagendijk
6. Jaarverslag 2019 (inzage op de website www.annerveenschekanaal.com )
7. Financieel verslag penningmeester (ter vergadering)
8. Verslag kascommissie: - Patrick Nieborg (vz.) en Jaap Last
9. Verkiezing kascommissie: Jaap Last en persoon uit de vergadering
10. Jaarverslag 2019 MFC de Badde
11. Actie-aandachtspunten programma DOA 2020: - verkeersveiligheid
- suggesties AvKinwoners = roept u maar
12. Rondvraag
Pauze
* Informatie Dorpsfeest 2020 door de werkgroep MFC/DOA
Attentie
Het DOA bestuur verzoekt Avk inwoners actie- of aandachtpunten 2020 Annerveenschekanaal en omstreken
aan te leveren voor en/of tijdens de ALV aan de DOA secretaris.
Mijnbouwschade en Klanbordgroep gemeente Aa en Hunze: het gemeentebestuur Aa en Hunze gaat een
Klanbordgroep in het leven roepen om hun te adviseren over de schade en verzakkingen van onze huizen door
gestapelde mijnbouwactiviteiten. Vertegenwoordigers van de dorpen Annerveenschekanaal, Oud- en Nieuw
Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen en Eexterveenschekanaal nemen daarin zitting.
Bert Feiken is voor Avk gevraagd om in deze Klankbordgroep zitting te nemen. Bewoners worden op de
hoogte gehouden via de website www.annerveenschekanaal.com
Dit mede naar aanleiding van de inspreeksessies van Jacoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie en Bert
Feiken uit Annerveenschekanaal. Onze nieuwe burgemeester Anno Wietze Hiemstra weet wat het betekend
om in een bevings- en verzakkingsgebied te wonen gezien zijn vorige burgemeesterschap in Appingedam.
Ook een aantal raadsfracties hebben deze problematiek op hun actielijst gezet. Een goede zaak dat de
gemeente Aa en Hunze deze problematiek op de agenda heeft gezet. Bewoners die schade ondervinden
moeten niet het gevoel hebben dat zij er alleen voorstaan en hulp en ondersteuning van de overheid kunnen
verwachten.
Weetjes uit het MFC
Wist u dat in het MFC de railgroep elke maandag aan hun baan sleutelt?
Wist u dat er op dinsdagavonden badminton mensen een pluimpje slaan?
Wist u dat er op dinsdagavonden yoga wordt gegeven in het MFC?
Wist u dat er op woensdagavonden de volleybal heren en dames hun balletje slaan?
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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: 22 febr. IJsvereniging en VIOS, 7 april: SVA en FC 2000
Hoe groot is Annerveenschekanaal?
Donderdag 6 februari van 19:30 - 21:30 u. in MFC De Badde.
Hoe groot is jouw wij: wat zie jij? En hoe ziet dat er dan uit? [Zie de onlangs rondgestuurde flyer]
Leuk als u er bij bent op 6 februari. Aanmelden is niet verplicht maar wel fijn en kan via info@ditisnu.nl.
Tot dan! Jantine.
Vooraankondiging grote bijeenkomst op zat. 7 mrt. van 14.00-20.00 uur bij Impuls, Schoolstraat 1 te Gieten.
Feestcommissie FC2000: Dorpsfeest 2020 week 21 van 18 t/m 24 mei (Hemelvaartweek)
De afgelopen periode heeft u kunnen genieten van de prachtige verlichte bruggen. Deze verlichting is
aangeschaft uit de opbrengsten van het oud ijzer en het resultaat hebben jullie inmiddels kunnen zien. Gaarne
verwachten wij de verlichting één dezer dagen gelabeld terug in het MFC waar wij het tot december netjes voor
jullie zullen bewaren.
Tweeduizendtwintig(2020) het jaar dat wij een dorpsfeest gaan organiseren. In week 21 van 18 t/m 24 mei gaat
dit plaats vinden(Hemelvaartweek). Deze week zal er worden gestreden om de bekende Trekschuitbokaal.
Het thema is: Carnaval en zoals gebruikelijk hoort hier ook een naam voor een dorp bij in carnavalstijd.
Wij verwachten als feestcommissie dat elke buurtgroep een leuke naam zal bedenken. Deze naam graag
aanleveren vóór 2 maart 2020. Een onafhankelijke jury zal gaan beoordelen welke naam Annerveenschekanaal
ten tijde van het dorpsfeest zal gaan dragen. (Oeteldonk en Lampegat zijn mooie voorbeelden hiervan).
In de komende tijd hopen wij dat dit dorpsfeest wat meer gaat “leven” en dat het gros van
Annerveenschekanaal zijn of haar steentje aan dit feest zal kunnen en mogen bijdragen. Tip van de FC2000 is:
schaf uw carnavalsoutfit vroegtijdig aan.
We begrijpen dat de meeste buurtgroepen inmiddels zijn voorzien van aanjagers en we willen graag weten wie
dit zijn. Jullie kunnen de namen doorgeven aan de feestcommissie (mag via e-mail: info@fc2000.nl , via de
website www.fc2000.nl of via facebook: feestcommissie Annerveenschekanaal).
Aanjagers (graag 2 per buurt) aanleveren vóór 1 februari 2020 bij de FC2000.
De FC2000 bestaat uit : Janet Witvoet, Manja de Wolf, Marjon Wiegers, Alwin Smit, Otto Pauwels, Sander
Muskee en Harry de Jonge.

