
Stand van zaken 

mijnbouwschade/waardedalingsregeling 
De gemeente Aa en Hunze heeft op 02-08-2022 een 
zienswijze ingediend inzake het ontwerp 
vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld.  
Hierin vraagt de gemeente aandacht voor een ruimhartige, 
effectieve en rechtvaardige schadeafhandeling. Helaas heeft 
de gemeente niet meer bevoegdheden om actie te 
ondernemen maar blijft zij signalen naar het ministerie van 
EZK afgeven om alle dorpen in het getroffen postcodegebied 
in de waardedalingsregeling op te nemen.  
Inmiddels is de klankbordgroep mijnbouwschade nieuw 
leven ingeblazen en zijn de vertegenwoordigers van de 
dorpen Annerveenschekanaal (* redactie: André Hagendijk 
en Ina Oortwijn*), Eexterveenschekanaal, Spijkerboor, 
Nieuw Annerveen en Eexterveen samen met de betrokken 
ambtenaar bij elkaar geweest om elkaar te informeren over 
de stand van zaken in het gebied. Het is de bedoeling dat de 
klankbordgroep regelmatig bij elkaar komt om informatie uit 
te wisselen. 
Ook heeft de Nedmag onlangs zout in de wonden gestrooid 
door "illegaal" te boren naar een nieuwe put. Middels een 
scherpe brief aan de staatssecretaris heeft de gemeente ook 
hier zijn ongenoegen over geuit en van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om nogmaals de staatssecretaris dhr. 
Vijlbrief uit te nodigen om het gebied te bezoeken en het 
gesprek met de gemeente aan te gaan. 
We wachten af en blijven vinger aan de pols houden.  
 
Ina Oortwijn 
raadslid gemeentebelangen Aa en Hunze 

 

mogelijkheid om een energietoeslag aan te 

vragen 
Impuls helpt u bij het invullen aanvraagformulier 
energietoeslag 
De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink 
gestegen. Huishoudens met een laag inkomen, niet hoger dan 
120% van de bijstandsnorm, kunnen daarom  eenmalig het 
bedrag van € 1300,- van de overheid ontvangen om de 
energiekosten te betalen. Als u één van de volgende 
uitkeringen ontvangt: bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of 
IOAZ-uitkering, hoeft u niets te doen en ontvangt u dit 
automatisch via de WPDA. 
 
 Ontvangt u niet één van bovenstaand genoemde uitkeringen, 
maar heeft u wel een inkomen van maximaal 120% van het 
sociaal minimum, dan heeft u wellicht recht op deze toeslag. 
U kunt het aanvraagformulier downloaden en invullen op 
www.wpda.nl. Hierop kunt u ook de voorwaarden lezen. 
 
Heeft u echter hulp nodig bij het invullen van het 
aanvraagformulier, dan kunt u een afspraak maken voor het 
spreekuur van het adviesloket van Impuls. We vragen u om 
een dagafschrift van de inkomsten van januari, kopie 
legitimatiebewijs en BSN-nummer mee te nemen. 
 
 Wilt u een afspraak? U dient zich aan te melden via de mail: 

adviesloket@impulsaaenhunze.nl of bellen met Impuls: 0592-

245924. 

 Met vriendelijke groet,  

Martine Hopman 
Buurtwerker en Coördinator Buurtbemiddeling 

 

 

  

 

  

 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

Martine Hopman 

Buurtwerker en Coördinator Buurtbemiddeling 

 

 

 

Burenhulp 
Af en toe wordt er gebruik van burenhulp gemaakt, we 
hebben mooie matches kunnen maken tussen hulpvragers en  
aanbieders.  
Bedankt voor het invullen van de enquête eerder dit jaar. We 
hebben onze informatie hiermee geüpdatet.  
Schroom niet om de burenhulptelefoon te bellen als u hulp 
vanuit de buurt kunt gebruiken, we vinden vast iemand die 
bereid is om van dienst te zijn. 

FC 2000 
Ook dit jaar zij we weer op pad gegaan om mooie kerstbomen 
uit te zoeken. De verkoop zal dit jaar zijn op zaterdag 3 
december van 10u tot 13u. Tijdens de verkoop van de 
kerstbomen staat er een lekkere pan met snert klaar staan 
voor iedereen die daar zin in heeft. Ook als je geen boom wilt 
kopen ben je van harte welkom voor een kommetje snert of 
een lekker gluwijntje. Mocht het nou zo zijn dat niet alle 
kerstbomen verkocht worden dan gaan we zaterdag 10 
december nog een keertje van 10u tot 13u verkopen. Komen 
jullie ook?  
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Dorpspark 
Sinds begin van dit jaar komt een groep betrokken inwoners 
bijeen om ideeën over hoe het dorpspark nog beter benut kan 
worden, tot uitvoering te brengen. Vanuit de brainstormsessie 
kwamen mooie ideeën naar voren. Na onderzocht te hebben 
hoe haalbaar en betaalbaar alles is, zijn er plannen die nu in 
uitvoering gebracht worden. Er komt een fruitpluktuin en 
een insektenhotel, de plannen voor een beachvolleybalveld zijn 
steeds verder in ontwikkeling en voor de kinderen wordt 
gekeken of het lukt om natuurlijke speeltoestellen te plaatsen. 
De plannen om in juni een schaapscheerdersfeest in het 
dorpspark te organiseren krijgen steeds meer vorm, als er meer 
bekend is laten we het weten. Het plan voor een bloemen-
pluktuin wordt verder onderzocht.  
Iets bedenken is een, iets realiseren is twee, het mooi houden 
door onderhouden maakt het plan compleet.  
Vandaar de oproep: 
Zijn er liefhebbers die zich bezig willen houden met het opzetten 
van een bloemenpluktuin, die willen helpen bij de aanleg van de 
fruitpluktuin of die zich bezig willen houden met het 
onderhoud? 
Ben je nog nieuwsgierig naar wat de plannen precies inhouden? 
Begin van 2023 zullen we weer bij elkaar komen om de 
vorderingen te bespreken, je bent dan van harte welkom. Stuur 
een email naar: Redactieavk@gmail.com  
 Zaterdag 12 november wordt begonnen met de aanleg van 
de pluktuin. Samen met de jeugd en Jurre Haagsma gaan we 
diverse fruitstruiken planten. Zodat we van de zomer lekker 
kunnen smullen van diverse bessen en aardbeien. De kinderen 
vanaf 8 jaar kunnen zich opgeven via avk.doa@gmail.com  
 
 Aan het begin van het dorpspark staat sinds augustus een 
mooie rode vuilnisbak. Met dank aan Marie-Claire Neesen die 
zich hiervoor heeft in gezet bij de gemeente en met dank aan 
Aignwies die de bak wil legen. Vanaf vrijdag aanstaande zijn er 
weer hondenpoepzakjes beschikbaar bij de ingang van het 
park, niets staat ons meer in de weg voor een hondenpoepvrij 
park. Wanneer u signaleert dat de zakjes op zijn, graag een 
bericht naar de Dorps Organisatie Annerveenschekanaal. 
 
 Het voetbalveldje is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. 
Dankjewel Jan Koiter, ondanks de droge periode ligt het veld er 
mooi bij. 
 We zijn voornemens om het strandje in het dorpspark weer 
los te maken, waardoor het minder glad is en er weer 
aantrekkelijker uit ziet. Let wel op, dat dit water niet als 
zwemwater aangeduid is. 
 
  
 
 
 
 

Dorpsorganisatie Annerveenschekanaal 
De jaarlijkse contributieronde is dit jaar niet van deur tot 
deur uitgevoerd, maar middels een betalingsverzoek (€5,- 
alleenstaanden, €8,- voor gezinnen NL69RABO0302932917 
tnv vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal). De 
respons was goed, maar mocht de betaling aan uw aandacht 
zijn ontsnapt…  
 DOA heeft €5000,- beschikbaar gesteld voor de eerste 
uitvoering van de plannen voor het dorpspark. Ondertussen 
worden er subsidieregelingen aangeschreven om de overige 
kosten te dekken. 
We zijn op zoek naar bestuursleden! Zonder vrijwilligers 
kan een vereniging niet draaien en is een dorp ten dode 
opgeschreven. 
Ons DOA-bestuur bestaat uit enthousiaste leden, die het 
leuk vinden om mee te denken, te praten en te beslissen 
over de gang van zaken binnen dorp en omgeving en te 
helpen bij 
het organiseren van diverse activiteiten. 
Wil jij samen met ons het dorp Annerveenschekanaal 
leefbaar houden en het gemeenschapsgevoel stimuleren? 
Zorgen voor een goed woon- en leefklimaat meld je dan aan 
als bestuurslid van DorpsOrganisatie Annerveenschekanaal 
(DOA). 
Bent u een nieuwe inwoner in Avk? En wilt u de 
welkomstfolder ontvangen over het dorp? Laat het ons 
weten via onderstaand e-mail adres. 
 
André Hagendijk, Alwin Smit, Menne Renia, Annet Steenge, 
Manja van der Wolf. 
AVK.Doa@gmail.com 
 

Van de redactie:  
Dit keer ligt er een extra lange uitgave van ’t Krinkie Spaien 
voor u, want er is veel te melden over bijvoorbeeld; 

• Plannen en uitvoering dorpspark 

• Een fotowedstrijd 

• De mijnbouwschade. (wist u dat 50 adressen in het 
dorp een schadevergoeding toegekend hebben 
gekregen, sommigen zelfs vaker dan eenmaal?) 

• de festiviteiten, zoals eindejaarsfeest in de vorm van 
een pub quiz en de glamourbingo eind deze week 

• nieuws vanuit de verenigingen 

• een recept van het seizoen 

• energiezaken en hulp vanuit Impuls om 
energietoeslag te vragen 

We hebben als Redactieteam besloten om ’t Krinkie 
Spaien deur aan deur te bezorgen en niet zoals we eerder 
getracht hebben, per mail. Bezorg-technisch is dat 
gemakkelijker en zo bereiken we alle inwoners. 
 De Welkomstfolder voor nieuwe inwoners is klaar. Er ligt 
een voorbeeldexemplaar in het MFC 
 De website is nog niet goed van de grond gekomen, 
hieraan besteden we de komende tijd wat meer aandacht. 
We beginnen met het ‘up to date’ houden van de agenda. 
 we wensen een ieder veel lees plezier, tips en 
opmerkingen kunnen naar ons gemaild worden.  
 
Groet, Fons Hof, Dominique van Oostveen, Marjon Wiegers, 
Manja van der Wolf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers: 
Burenhulp:   06 57 60 35 51 
MFC de Badde:   0598 491019 
Wijkagent:   Eric Speelman 0800 8844 
Mijnbouwschade loket:  0800-4444 111  
 

Belangrijke adressen: 
www.Annerveenschekanaal.com  
www.aaenhunze.nl 
Buurt preventie:   → meld u aan via 
avk.doa@gmail.com 
M.f.c. de Badde:   Greveling 137 Annerveenschekanaal 
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Seizoensgerecht: stamppot rauwe andijvie, met 

karbonade voor 4 personen 
Ingrediënten 

• Aardappelen 800 g  • Paneermeel 50 g 
• Andijvie 1   • Varkenskarbonade 4 
• Knoflook 1 teentje  • Eierdooiers 2 
• Siepel 1   • Augurken 2 eetlepels 
• Boter een klontje  • Rozemarijn enkele takjes 
• Boter 20 g   • Tijm enkele takjes 
• Een snuif nootmuskaat • Peterselie enkele takjes 

(voor de afwerking)  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Benodigdheden 
 • blender  • pan en ovenschaal 
• pureerstamper 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Bereiding 
• Schil de aardappelen, snijd ze in grote stukken en kook ze gaar. 
• Snijd de andijvie grof, kuis en was hem goed. Laat andijvie 
uitlekken in een vergiet. 
• Snijd de ui in repen en plet de knoflook. Stoof beiden aan in 
wat boter en voeg de andijvie toe. 
• Doe de paneermeel met de augurken en de boter in de blender 
en mix even. 
• Kruid de karbonades met peper en zout, laat wat boter smelten 
in een pan en bak de karbonades aan beide kanten goudbruin. 
Voeg er een takje tijm en rozemarijn aan toe. 
Leg de karbonades op een ovenschaal en verdeel er een laagje 
augurkkorst over. Gratineer onder de grill. 
• Giet de aardappelen af en ga er met een pureestamper door. 
Schep de aardappelen bij de gestoofde andijvie en voeg er een 
klontje boter en de dooiers aan toe. Meng alles goed onder 
elkaar. Kruid met peper, zout en muskaatnoot. 
• voor de afwerking: 
Serveer de gebakken karbonades met augurkkorst met de 
andijviestamppot. Snipper wat peterselie fijn en werk het gerecht 
ermee af.  
 

Eet smakelijk ! 

 

Agenda 

 
4 november  10-18u Energieloket Assen 

5 November   20.00 u  GlamourBIngo 

12 november   aanleg pluktuin 

19 November   Sinterklaas Intocht AVK 

24 november  14-17u 55+ Soos 

26/11 28/1 25/2  Onderhoud dorpspark 

3 december  13.30 u  Inzameling oud papier 

3 December  11-15 u Kerstbomenverkoop MFC  

10 december  11-15u 2de ronde Kersbomenverkoop 

30 december  20.00u Pub Quiz, MFC 

15 januari  16.00u Nieuwjaarsborrel  

10 maart  20.00 u Algemene Leden Vergadering 
 
Iedere derde vrijdag van de maand iom 20.00 uur klaverjassen 
en spelletjes in het MFC (zolang er voldoende animo is) 

Kopij, tips en opmerkingen kunt u sturen naar: 
Redactieavk@gmail.com 

 

Fotowedstrijd 
Bij het brainstormen over het verbeteren van de website 
bedachten we dat we meer mooie foto’s nodig hebben om 
de website aan te kleden. Al snel viel het woord 
fotowedstrijd. En dat gaan we dan ook doen! 
Voor de fotowedstrijd zoeken we de mooiste foto van 
Annerveenschekanaal, een foto die een verhaal vertelt over 
het dorp.  
De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een 3 
koppige jury. Allen een expert op eigen vlak Nog niet alle 
namen zijn op dit moment bekend, dat laten we weten 
zodra de jury definitief is samengesteld.. 
Er wordt nog nagedacht over een mooie prijs voor deze 
wedstrijd. Maar in elk geval eeuwige roem, ook zal de 
winnende foto de introductiefoto van 
www.Annerveenschekanaal.com worden.  
We hopen dat er massaal foto’s worden ingeleverd, zodat 
de jury tot diep in de nacht bezig is met het beoordelen van 
alle foto’s. 
De voorwaarden waaraan de foto’s moeten voldoen. 
- Uiterste inleverdatum is 31 januari 2023. 
- De foto geeft een indruk van het dorp en/ of de 
bezigheden in het dorp. 
- We verwachten van elke foto twee versies 

1. Een foto op fotopapier. Deze foto wordt gebruikt 
door de jury tijdens de beoordeling. De papieren 
foto moet anoniem zijn. 

2. Een digitale foto, met de naam van de 
maker/maakster en het hoe en waarom van de 
foto. Bij de foto schrijft u/je wat maakt dat deze 
foto dé foto is die het verhaal van AVK vertelt  
Deze foto mag 500KB zijn (de redactie houdt zich 
het recht voor om de foto’s aan te  passen voor 
gebruik op de website). 

- De foto mag gebruikt worden in publicaties van de DOA, 
de MFC de Badde en de Redactie van ’t Krinkie Spaien. 
- Alleen de jury gaat over de beoordeling van de foto’s 
 
Alle foto’s worden vanaf 31 januari gepubliceerd op de 
website van Annerveenschekanaal.  
 
De bekendmaking van de winnende foto zal half februari 
2023 (exacte datum volgt) gedaan worden op de website 
www.Annerveenschekanaal.com 
 
Na de bekendmaking van de uitslag worden alle foto’s 
voorzien van de naam van de maker/maakster en het hoe 
en waarom. 
 
De digitale foto’s mogen worden opgestuurd naar 
redactieavk@gmail.com  
De papieren foto’s graag in een stevige envelop, onder 
vermelding van ‘fotowedstrijd’, inleveren op Greveling 135.  
 

Redactie AVK 
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Model Rail Groep Veendam 
Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn van Model Rail Groep 
Veendam oftewel MRGV, gevestigd in MFC DE Badde. 
Op maandagavond van 7 uur tot 22.00 is de 2rail avond. De 
dinsdagavond is er speciaal voor de Marklin rijders. 
Op beide avonden zijn we druk bezig met de treinen, en bekleden 
van de modelspoorbaan.  
Momenteel zijn we daarnaast ook bezig met het organiseren van 
onze modelbouw beurs op 19 en 20 november in de 
Sorghvliethal te Veendam.       
Met vriendelijke groet leden en bestuur MRGV 

 

Baddedravers. 
Op 18 september j.l. hebben de Baddedravers ‘De Halve van AvK’ 
gehouden. De dravers konden kiezen uit 4 afstanden; 5, 10,15 en 
21,1 km. De weersvoorspelling beloofde niet veel goeds maar 
tijdens de start was het droog en hebben de meeste dravers hun 
kilometers in prima omstandigheden kunnen afleggen. De 
doelstellingen zijn door alle deelnemers gehaald en enkelen 
hebben zichzelf enorm overtroffen! De dag werd afgesloten met 
een gezellige barbecue in het MFC waar het weer goed toeven 
was. In april staat een nieuw loopevenement op stapel maar 
hierover later meer.                        Ina Oortwijn 

 

55+ Soos 
Iedere laatste donderdag van de maand tussen 14 en 17 uur 
komt de 55 + soos bij elkaar. Wat we doen? Praten, een 
spelletje, handwerken of waar de behoefte naar is, niets moet, 
veel kan. We hebben nog behoefte aan nieuwe mensen voor 
onze groep. Schroom niet en loop vrijblijvend eens bij ons 
binnen. De eerst volgende keer is op 24 november. 

 

AED 
De AED cursussen zijn weer ingepland. De AED-ers worden weer  
bij gespijkert op reanimatie gebied. Als er zich een calamiteit 
voordoet waarbij de AED ingezet moet worden, krijgen deze 
dorpsbewoners een sms met locatie en taak. Zo kan het zijn dat 
bij een 112 melding nog voor het arriveren van de ambulance 
een dorpsbewoner komt om de eerste hulp te verlenen. De 
cursus en het onderhoud aan de AED worden betaald vanuit de 
opbrengst van het oud papier 

Groengroep 
Voor het bos achter het dorpspark is een bosgroep 
samengesteld die een concept visie en onderhoudsplan heeft 
geschreven voor de komende vijf jaar. Hierin zijn wij bijgestaan 
door het Drents Landschapsbeheer. De gemeente Aa en Hunze 
en Midden Groningen zijn positief over onze aanpak. 
Zodra het plan definitief is zullen wij dit aan het dorp 
presenteren . 
Afgelopen zaterdag is een eerste onderhouds-dag in het bos 
geweest waarbij de zijkanten van het bos weer vrijgemaakt zijn 
van overhangende takken. 
Deze takken worden versnipperd en de houtsnippers worden 
weer gebruikt bij het planten van de fruitstruiken op zaterdag 
12 november.  
De volgende onderhoud/zaagochtenden zijn gepland. 

• 26 november 2022 

• 28 januari 2023 

• 25 februari 2023 
Dit wordt gedaan door de zaaggroep en mensen uit de 
groengroep. Maar als je denkt; ‘ik wil hier ook een steentje aan 
bijdragen’, meld dit dan via avk.doa@gmail.nl   
Vele handen maken het werk licht. 
Oproep vanuit de Groengroep 
We hebben het inrichtingsplan en aanlegplan van het bos 
(hoewel je het als één samenhangend geheel kunt 
beschouwen, hebben we het in de plannen apart over 
dorpspark én dorpsbos) -nog- niet kunnen achterhalen. Niet bij 
beide gemeentes maar ook niet bij de mogelijk betrokken 
landschaps-adviseurs. Voor ons beheerplan was het interessant 
geweest hier kennis van te hebben: Welke bomen/ 
boomsoorten zijn met welk idee aangeplant in de 10 
segmenten, wat was het idee achter de plekken waar de 
teelaarde is verwijderd tot op de zandlaag? Was er een visie 
hoe het bos na verloop van tijd uit zou moeten gaan zien en 
hoe het daartoe te onderhouden?  
Voor antwoorden op deze vragen; avk.doa@gmail.com 
 

MFC 
We zijn ons aan het oriënteren hoe we kunnen bezuinigen in 
het MFC. Ook de gebruikers/ huurders zijn gevraagd om zuinig 
om te gaan met de energie. We zijn al aan het experimenteren 
met infraroodpanelen en elektrische verwarmer.  
We zijn bezig om een gezellig eindejaarsfeest te 
organiseren. Het zal een soort pub-quiz worden. Dit was een 
aantal jaren geleden een groot succes. Noteer alvast de datum 
30 december in de agenda! Verdere info zal op Facebook 
komen. 
Onze speeltoestellen en ondergrond op het voorplein zijn aan 
een fikse opknapbeurt toe. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers die 
dit vanuit een werkgroep willen gaan onderhouden/organiseren. 
Mocht dit niet gaan lukken dan zullen deze toestellen in de 
toekomst afgekeurd kunnen worden met sloop tot gevolg. Dit 
kunnen en mogen wij niet laten gebeuren omdat er dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt door onze kinderen. 
Aanmelden hiervoor mag bij Harry de Jonge te. 06 11926936 
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