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We nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen op de nieuwe website van Annerveenschekanaal. We hopen dat iedereen ons mooie dorp en de activiteiten
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Volgende Krinkie

17

We staan open voor feedback; Zijn we zaken vergeten? Zijn er foutjes ingeslopen? Of heeft u informatie die op de website zou passen? Laat het ons redactieteam weten: redactieavk@gmail.com

Manja van der Wolf

Bent u ondernemer in Annerveenschekanaal en wilt u ook een vermelding met
bijvoorbeeld een link naar uw eigen website? Dan kan dit tegen een jaarlijkse
vergoeding van €15,-, stuur een bericht naar redactieavk@gmail.com

Redactie;

Marjon Wiegers
Gerrit Meijers

Jan Olthof
Website; Dominique van Oostveen
Mailadres;
redactieavk@gmail.com

Het kabinet wil dat jongeren elkaar op korte termijn weer fysiek kunnen ontmoeten.
Dat zei staatssecretaris Blokhuis na afloop
van de ministerraad. Hij wil dat gemeenten
buurthuizen, sporthallen of bijvoorbeeld
bibliotheken hiervoor openstellen. Het plan
maakt deel uit van een "welzijnspakket"
voor groepen die het meest te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Maar
wanneer mogen we weer denken we dan.

Wij proberen ons dorp mooi te maken.
Na alle inspiratie van de dorpen om ons heen,
besloten ook wij van het Jeugdwerk Avk een
actie op te richten. Vanmiddag 29 januari hebben alle kinderen uit Avk een pakketje van ons
gekregen om aan de slag te gaan. Maar wat
zou het leuk zijn als er nog veel meer bewoners mee gaan doen met de actie.! Veel plezier met verven! Wij hopen veel foto’s te zien !

Zaterdag 6 maart waren ze er net als elk jaar
weer allemaal aanwezig om ons voor het
komende tuinseizoen te voorzien van de
beste grond.
Potgrond, bemeste tuinaarde, kippenmest
en de viooltjes het was weer een feest voor
het hele dorp.

Mededelingen vanuit DOA
De Algemene leden vergadering had in februari moeten plaats vinden. Ivm Corona stellen we dit uit.
We onderzoeken nu hoe de ALV het beste uitgevoerd kan worden. Zodra we een datum en vorm hebben, zullen de leden uitgenodigd worden. De kascontrole zal binnenkort uitgevoerd worden
Bert Feiken is wegens verhuizing niet langer een onderdeel van de DOA. We bedanken Bert voor zijn
jarenlange inzet voor het dorp en vinden het prettig dat hij heeft aangeboden dat we deze oude rot in
het vak mogen blijven consulteren. In betere tijden zullen we gepast afscheid nemen. Wie komt de
DOA versterken? We hebben vacatures (lid en secretaris)

Mededelingen vanuit de groengroep: Er is al veel gezaagd en gesnoeid in het dorpspark, deze klus is
niet helemaal afgekomen en zal in november worden hervat. Binnenkort zal de maaigroep weer actief
worden. De maaigroep bestaat uit een groep betrokken dorpsbewoners die af en toe op de grasmaaier
stapt om de grasvelden en -perken bij te houden. We zijn nog op zoek naar extra man/ vrouwkracht die
de maaigroep komen versterken. Vele personen maken licht werk! Avk.doa@gmail.com of stuur een
WhatsApp bericht naar 0650635788 (Manja)

De Semsweg ter hoogte van nummer 3-5 is deels afgezet met lint en hekken. Dat komt omdat een
bever zich deels onder de weg heeft gevestigd. De bever zal gevangen worden, hier is toestemming
voor gegeven en zal elders uitgezet worden.

Oproep vanuit de oud-papier ophalers: houd bij het aanbieden van het oud papier rekening met
de mensen die het ophalen. Bundel zo veel mogelijk en maak de pakketten niet te zwaar.

Klachten procedure voor DELTA en Caiway.
Voor klachten etc. kan men contact opnemen met de internetproviders Delta en Caiway:

Delta: www.delta.nl/klantenservice
Caiway: www.caiway.nl/klantenservice

Hierop kan men een telefoonnummer vinden, een live chatgesprek openen met een
helpdeskmedewerker, of doorklikken en direct antwoorden krijgen op de basisproblemen.

Het is aan te raden om met de laatste optie te beginnen, want wellicht is het probleem simpelweg
de tv-zenders opnieuw instellen of het wifi signaal herstarten op het kastje. Dat scheelt weer
wachttijden.

Voor het geval dat jullie er toch niet uitkomen of slechte service krijgen van de helpdesk,
graag doorgeven aan redactieavk@gmail.com .
Wij zullen dan de klachten aan de betreffende instantie door gaan geven.
Zij zijn bereid om hulp te verlenen door de desbetreffende provider hiervan op de hoogte te
brengen. Waarschijnlijk is de helpdesk bellen in eerste instantie echter de snelste en meest efficiënte oplossing,
als het probleem niet eerder aangekaart is. Vaak is het probleem zo verholpen door bijvoorbeeld een
instelling te wijzigen.

Helaas kunnen we nog niet open door de corona maatregelen. Maar we zijn elke zaterdag met een groep vrijwilligers voor u aanwezig om u te voorzien van de lekkerste
snacks. En zorgen voor een veilige bezorgen bij u aan huis. Wij willen u heel erg bedanken voor de steun tijdens het afgelopen jaar.

Nieuws vanuit het M.f.c.

Covid en de maatregelen die er op volgden hebben het functioneren van het M.f.c. en hun gebruikers flink
getroffen . Sinds 15 maart 2020 ligt bijna het hele verenigingsleven stil en zijn er geen of weinig activiteiten
georganiseerd. Dit is niet alleen vervelend voor het M.f.c. maar des te meer voor de mensen die hier hun favoriete hobby’s en sporten uitoefenen. Ook het barbecue event ,de toneelvoorstellingen van V.I.O.S. en het
dorpsfeest hebben wij zeer gemist. Wij hebben als bestuur behoorlijk geworsteld met de steeds maar veranderende Covid regels en hebben bij elke beslissing gewaakt over de gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers. Nu het vaccineren gestaag vordert en de besmettingen hopelijk snel zullen afnemen hopen wij dat we
elkaar over een niet al te lange tijd kunnen ontmoeten en dat de activiteiten langzamerhand op gang zullen
komen.
Snackbar, Voor het M.f.c. was het ook even zoeken hoe nu verder te kunnen gaan in tijden van een lockdown.
Na gesprekken met de gemeente Aa en Hunze en de Veiligheidsregio Drenthe hebben wij toch een manier
gevonden om op een veilige manier door te kunnen gaan met het bakken van frites en snacks.
Wij hebben besloten om vanaf zaterdag 21 maart 2020 een bezorgservice op te zetten om toch wat geld te
genereren. Wij kunnen u vertellen dat dit een gouden zet is geweest en dat sinds de start van de bezorgservice de omzet van de snackbar behoorlijk is gestegen.
Door de wachttijden enigszins binnen de perken te houden hebben wij tevens besloten om de oude
frituurovens te vervangen voor nieuwe exemplaren met meer capaciteit.
Voor iedereen die gebruik maakt van deze service… hartelijk dank!!
NL DOET 2020, Wij hebben in een kleine setting toch een aantal klussen kunnen aanpakken.
De groenstrook rondom het mfc is met medewerking van de groengroep en vrijwilligers behoorlijk uitgedund
en ook is de kapconstructie van het M.f.c. verstevigd.
De aanpassing van de kapconstructie was nodig voor de zonnepanelen die in september zijn geplaatst en hebben ons tot heden 6,75 MWh aan stroom geleverd.
Tevens hebben wij in deze periode flink geïnvesteerd in led verlichting en infrarood verwarming.
De railgroep heeft de door ons aangeboden led verlichting zelf geplaatst.
NL DOET 2021, u kunt zich ook dit jaar aanmelden om ons te helpen bij de diverse klussen bij het M.f.c. deze
vrijwilligersdag vindt plaats op zaterdag 29 mei. Opgave kan via de site van NL DOET
Zoek op postcode 9654PP en u ziet het M.f.c. er bij staan. Even aan klikken en de gegevens worden naar ons
gezonden. Na het klussen is er de gezamenlijke lunch .
PARKEREN bij het M.f.c., er zijn teveel mensen die hun auto op het (overloop)plein parkeren terwijl er op de
reguliere parkeerplaatsen bij de weg genoeg ruimte is.
Parkeren op het plein is toegestaan:
- Wanneer de parkeerplaatsen bij de weg vol zijn
- Wanneer u slecht ter been bent
- Bij laden en lossen
- Werk in uitvoering
Het gebruik van het plein geschied op eigen risico en let hierbij op onze spelende kinderen.
Instituut Mijnbouwschade Groningen, Zoals u weet kunt u met uw vragen over mijnbouwschade en schaderegelingen terecht in het M.f.c. de Badde.
Het loket is op de maandagmiddag geopend tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

I.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is het steunpunt tijdelijk gesloten!!!
Up to date informatie vindt u op de website van het I.M.G. of Annerveenschekanaal.com of op de facebook
pagina’s van het M.f.c. en Avk
Zonder onze vrijwilligers zijn we niet in staat om al het bovenstaande te organiseren.
Een diepe buiging en een hartelijke applaus voor allen
Bestuur M.f.c. de Badde

ANNERVEENSCHEKANAAL - Toneelvereniging V.I.O.S. presenteert dit jaar het stuk …. Corona stopt
alles. Uit voering op een later te bepalen tijdstip. Ook voor 2021 was het stil en blijft het stil op
het toneel

De drie ballen op het biljart blijven tot nader orde ook bij ons in het doosje. Het groene laken is
koud, het licht is gedoofd. Oorzaak …… Corona stopt alles

De volleyballen liggen in alle rust in de kast, het net ligt al maanden onaangeraakt op dezelfde plaats.
De shuttles van de badminton hebben een stoffig uiterlijk er is al lange tijd niets mee gedaan.

Oorzaak van dit alles …………. Corona stopt alles

Camping Annerveenschekanaal.
Het afgelopen seizoen hebben wij ondanks
de coronaperikelen en het feit dat wij hierdoor later opengingen dan normaal, veel
gasten mogen ontvangen die juist vanwege
de corona ervoor kozen de vakantie in eigen
land door te brengen. Voor de meeste gasten was dit een eerste kennismaking van
deze omgeving en uiteraard ons dorp. En of
het nu gold voor een langer verblijf met de caravan of voor één nacht voor de rondtrekkende fietser of
wandelaar, iedereen was aangenaam verrast door de mooie omgeving, de weidse uitzichten, de rust, de
ligging aan het kanaal, het dorp zelf en de vele mogelijkheden in de directe omgeving. Leuk om te horen
en het doet ons ook altijd realiseren hoe bevoorrecht wij zijn om in het mooie Annerveenschekanaal te
wonen. Ook voor het komende seizoen hopen wij weer veel gasten te mogen ontvangen en voor wie het
nog niet wist wij hebben ook een mooie website waar veel info te vinden is:
www.campingannerveenschekanaal.nl
Sander en Charlotte, Henk en Ellen

ModelRailGroep Veendam. Een bloeiende vereniging!
Fijn dat we ons als MRGV mogen voorstellen in de dorpskrant van Annerveenschekanaal!
Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat de ModelRailGroep Veendam gekozen heeft
voor de locatie De Badde in Annerveenschekanaal als vast verblijf voor onze verenigingsruimte. Een prima locatie waar we ons inmiddels helemaal thuis voelen.
Onze vereniging bestaat uit een groep mensen met als liefhebberij de modelspoor en alles wat daarmee verwant is. Het verzamelen van locomotieven. De aanleg van spoorbanen en de aankleding daarvan. En het af en
toe rijden met onze treinen op één van de banen. De vereniging telt momenteel 47 leden.
Als hoofdbaan bezit de club een modulebaan, een samengestelde baan van losse bakken tot een complete
baan waarop je kunt rondrijden. Deze baan is permanent opgesteld in De Badde, maar is verplaatsbaar en kan
ook elders worden opgesteld. De baan werkt op gelijkstroom. Momenteel zijn we bezig met een beperkte modificatie. Ook wordt er gebouwd aan een baan geschikt voor treinen welke op wisselstroom kunnen rijden
(Märklin). Deze baan is momenteel ook opgesteld. Gelijkstroom en wisselstroom voor modelspoorbanen is een
wezenlijk verschil, wat we altijd graag uitleggen aan geïnteresseerden.
Beide spoorbanen zijn uitgelegd voor H0, ofwel de schaal 1:87. Het rijden gebeurt digitaal. Dat wil zeggen dat
de treinen op afstand bedienbaar zijn, voor en achteruit kunnen rijden en sneller of langzamer kunnen gaan.
Veel locomotieven kunnen vandaag de dag geluidseffecten laten horen. Net echt!
Daarnaast wordt er nog gebouwd aan een geheel nieuwe modulaire baan. Ook een baan die opgebouwd is uit
losse delen, maar als groot voordeel heeft dat deze baan eenvoudiger is te demonteren en op te bouwen dan
onze modulebaan, maar bovendien door de universele koppeling van de bakken ook is samen te stellen met
andere banen. Een mooie toevoeging!
Verder heeft de vereniging de beschikking over een vaste spoorbaan in
het Noordelijk Trein en Tram Museum te Zuidbroek. Eén weekend per
maand wordt deze baan door leden van de vereniging bediend voor
bezoekers aan het museum.
Soms houdt de vereniging een open huis, of doet mee aan de landelijke modelspoordagen. Eens per jaar, in
november, wordt door de vereniging de expositie Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen te Veendam georganiseerd. Een evenement waar gemiddeld 2000 bezoekers op af komen. Op afspraak kan de vereniging mensen
ontvangen. Als vaste clubavond geldt de maandagavond. Normaliter bezoeken zo’n 25 mensen in wisselende
samenstelling de avond. Om aan de baan te werken, treinen te onderhouden , ervaringen uit te wisselen, aan
workshops mee te doen, of gewoon om te kletsen. Een gezellige bedoening.
De Corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat alles anders is dan normaal. Verenigingsavonden zijn tijdens de
lockdown niet mogelijk en daarbuiten zijn alleen samenkomsten met een beperkt aantal leden met voorafgaande aanmelding mogelijk. Hopelijk is dat spoedig weer verleden tijd en kunnen we weer normaal een clubavond
houden. Maar dat zal nog wel een paar maanden duren.
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Weer mogelijk na versoepeling
van de coronaregels. Of bekijk onze website: www.mrgv.nl. Mocht de interesse verder gaan dan kunnen we
altijd een afspraak arrangeren.
S.P. de Boer, secretaris.

Bron : Zorg voor Beter - https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws...

Hulplijnen in tijden van corona
•

Ouderenbond ANBO: 0348-466666 voor een luisterend oor en algemene vragen over het coronavirus.

•

Het Rode Kruis: 070-44 55 888 voor een luisterend oor, praktische tips en hulp bij het online boodschappen doen.
De luisterlijn: 0900-0767 voor iedereen dag en nacht beschikbaar voor een luisterend oor.
De Zilverlijn: 088-344 2000, belservice voor senioren van het Nationaal Ouderenfonds. Ouderen die zich aanmelden voor de Zilverlijn, krijgen wekelijks een telefoontje van een vrijwilliger. Aanmelden via de website of via
het hierboven genoemde telefoonnummer.
De Ouderen-Infolijn: 030-3400 600, een speciale telefoonlijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Voor alle vragen (van ouderen) over corona: Ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur.

•

Het Humanistisch verbond: 020-521 9011, lifeline voor levensvragen. Ga in gesprek met een humanistisch
geestelijk verzorger, een professionele gesprekspartner die je steunt bij levensvragen. Van 23 maart t/m 6 april
Ma t/m vrij 10:00 - 12:00.

•

Mantelzorglijn: 030-760 6055 voor vragen over mantelzorg en het coronavirus, advies of luisterend oor.
Ma t/m vrij 9.00 tot 16.00 uur: Buiten deze openingstijden is de telefoon doorgeschakeld naar de Luisterlijn.

•

Kanker.nl - infolijn voor: (ex-) kankerpatiënten en hun naasten. Ma t/m vrij 12.00 tot 17.00 uur: 0800-022
6622

•

MIND Korrelatie: 0900-1450 voor iedereen die kampt met psychische en psychosociale problemen. Ma t/

Gratis van je oud papier afkomen op de volgende data komen we bij u langs

GRATIS

De randveenontginning Annerveen in het Hunzedal
Een interdisciplinair onderzoek naar de lange termijnontwikkeling van grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap in de periode 1600 – 1900.
ing. M.A.F.A. (Martin) van Steenwijk mvsteenwijk@gmail.com Dhr Steenwijk heeft ons toestemming gegeven om deze gegevens in ons dorpskrantje te vermelden.
Deel 1
Voor u ligt mijn masterscriptie over de lange termijnontwikkeling van het grondbezit, de nederzetting en het cultuurlandschap van Annerveen tussen 1600 en 1900. Het betreft een klein gebied, dat onderdeel lijkt te zijn van
de Groningse en Drentse veenkoloniën. Maar dit blijkt toch anders te zijn.
Landschapsopbouw en landschapsgenese vóór 1600 en hoe zag het er uit.

2.5 Bewoning en cultuurlandschap vóór 1600 Over de
vroegste geschiedenis en het ontstaan van het dorp
Annerveen is weinig bekend. Het gebied is in de prehistorie en middeleeuwen lange tijd niet of nauwelijks
bewoond geweest, zo blijkt uit spaarzame archeologische vondsten. Wel zal het gebied door toenmalige
bewoners van de Hondsrug voor bepaalde doeleinden
zijn gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld prehistorische stenen
bijlen gevonden in Eexterveen, een vuurstenen dolk in
Bonnerveen, Spaansche legerpotten uit de tachtigjarige oorlog in Zuidlaarderveen en verder ook aker
(koperen emmer) in de Duunsche landen.53 Middeleeuwse historische bronnen zijn er pas vanaf de dertiende eeuw. In 1262 AD kwamen de buren van Zuidlaren tot een koopovereenkomst met het klooster
Aduard over de verkoop van een deel van hun veen in
het Oostermoer. Het kwam toen niet tot een overdracht, maar in 1264 werd na hernieuwde onderhandelingen alsnog een contract afgesloten.54 Brood et
al. gaan ervan uit dat de buren van Zuidlaren vóór
1262 hun gebied al in verschillende stukken verdeeld
hadden en hier ook al turf staken. Het aan klooster
Aduard verkochte deel grensde aan de marke van Annen en lag langs de Hillegjes sloot.55
getekend door H. Bierum in 1676 geeft de locatie aan van dit veengebied,
Everswolde genoemd (figuur 2.8).

Een kaart
destijds

In 1402 en 1406 worden de eerste bewoners van het Annerveen genoemd in de Ordelen van de Etstoel, een lijst
van middeleeuwse vonnissen.59 Rond 1400 was de Hunze via het Schuitendiep verbonden met de stad Groningen. Het schuitenschuiversgilde uit die stad zal de handel van turf in de marke van Annen en Eext gestimuleerd
hebben.60 Brood et al. stellen dat de verdeling van venen economisch aantrekkelijk was. Ze zijn achtereenvolgens van noord naar zuid geprivatiseerd, dat wil zeggen afgescheiden van de marke.61 In 1457 verdeelden de
markegenoten van Annen de gemeenschappelijke woeste gronden ten oosten van de Hunze, het huidige Annerveen.62 In de bijbehorende scheidingsakte wordt nadrukkelijk de aangegeven dat er permanente bewoning in
het veengebied werd toegestaan. In de akte werd tevens bepaald dat iedereen een tuin en een akker mocht
aanleggen van maximaal een kwart hectare (1/2 mud). Wanneer er grotere akkers aangelegd zouden worden,
moest men toestemming hebben van de buurmarke.63
Volgende Krinkie gaan we verder,…………..

Loop ook eens deze mooie route rond in uw omgeving

Startpunt
Multifunctioneel Centrum De Badde,
Greveling 139, 9654 PP Annerveenschekanaal,
(punt 1 in de route).
Routebeschrijving via Google

Deze Knapzakroute brengt u door een
landschap dat in meer dan zeven eeuwen tijd door de mens vormgegeven is.
Destijds begon dat in de middeleeuwen met een bont gezelschap bestaande uit boeren van de Hondsrug, Groninger kloosterlingen en turfschippers
uit de stad. De dappersten vestigden
zich langs de oostrand van het Hunzedal in de hoop dat het nieuwe land
hun inspanningen waard zou blijken.
Onderweg herinneren de dorpen Ouden Nieuw-Annerveen aan deze pioniers
van weleer. Ook maakt u tijdens de
wandeling kennis met het kleine Spijkerboor dat zijn ontstaan te danken
heeft aan het scheepvaartverkeer op
het riviertje. En u ziet hoe de Hunze op
allerlei plaatsen weer als vanouds door
het landschap slingert. is... Alsof er
niets is gebeurd

Lengte route: 18 km
Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.
Honden
Honden zijn alleen niet toegestaan in het
Annermoeras vanwege de aanwezige runderen. Zie punt 9

https://eindjeomindrenthe.nl/assets/annerveenschekanaal-spijkerboor-k35.pdf
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Hallo Allemaal!
De redactie heeft ons gevraagd om een stukje voor Krinkie Spain te schrijven over onze dagbesteding.
Wij zijn Wieja en Rianne van dagbesteding Aignwies. We zitten inmiddels al ruim vier gevestigd
achter de kerk en sinds kort ook voor in het restaurant van de kerk.
Dagbesteding Aignwies is een creatieve en sociale dagbesteding, voor ‘Alle mensen met een zorgvraag’. Ons bedrijf heet ‘Aignwies’, omdat we alles een beetje op onze eigenwijze manier doen.
Op onze dagbesteding vind je vooral de ‘vergeten doelgroep’, zoals wij dit altijd noemen. Je kunt
denken aan mensen die wegens medische redenen niet meer kunnen werken en in een sociaal
isolement zijn beland. Maar ook hebben we mensen met een verstandelijke beperking, psychische klachten en ouderen.
Op Aignwies bepaal je zelf wanneer je komt (in de openingstijden) en wat je wilt doen. Wij zorgen
ervoor dat de materialen aanwezig zijn. Daarnaast kan Aignwies een activiteit aanreiken of helpen met het aanleren van nieuwe vaardigheden of juist een oplossing te vinden bij een beperking, waardoor de activiteit wel mogelijk is.
Op Aignwies werken we met kleine groepen, zodat er voor iedereen voldoende aandacht en tijd
is. Ook hebben we een aantal fantastische vrijwilligers, die zich graag inzetten voor onze deelnemers.
Sinds kort hebben wij horeca mogelijkheden. In het voorjaar opent er een thee en koffie huis op
onze locatie. En om alvast een beetje te oefenen, bieden wij tussendoor al bakactiviteiten aan
die we met onze toppers hebben gemaakt.
Op dit moment kun je wel producten bij ons afhalen en we hopen dat we dit jaar ook de terrassen en het restaurant mogen gaan gebruiken voor gasten.
Op 27 april organiseren wij een koningsdag – fietstocht, hier volgt binnenkort meer informatie
over.
Dagbesteding Aignwies
Greveling 117-119 (kerk)
9654 PP Annerveenschekanaal

Foto’s lineke Huizing

Volgende Krinkie omstreeks juli 2021

Indien jullie in het dorp nieuws hebben of iets dat je wilt
delen stuur het de redactie. En zou je het Krinkie ook
digitaal willen ontvangen laat het ons weten op onderstaande adres

Mailadres; redactieavk@gmail.com

