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Nummer 18     6e jaargang      juni 2002 
=================================================================================================== 

Bestuurssamenstelling: 
 
Gezienus Menninga [vz] 
Greveling 247 
tel. 468346 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Alexander van Dam [penn.] 
Greveling 195 
tel  491599 
 
Lukas Boerma 
Greveling 20 
tel 491238 
 
Lineke Huizing 
Greveling 45 
tel. 491825 
 
Jos Hitzert 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Jan Arend Klasens 
Greveling 135 
tel. 491296 
 
 
 
 
 
 
Redactie wijziging: 
 
Zoals u wellicht hebt kunnen 
aanschouwen is met ingang 
van 1 mei 2002 de redactie 
gewijzigd. Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Jos Hitzert en Gerrit Meijers. 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

 
Bestemmingsplan Annerveenschekanaal.  

 
Het bestemmingsplan aan het Koekkoekslaantje is goedgekeurd voor maximaal 14 wooneenheden. 
De projectontwikkelaar is echter autonoom over de invulling hiervan. Wij proberen de vinger aan de  
pols te houden. 
 

Feestelijke officiële opening nieuwe gemeentehuis. 
In september van dit jaar zal de gemeente Aa en Hunze haar intrek nemen in het nieuwe gemeen- 
tehuis aan de Spiekersteeg 1 in Gieten. Deze lokatie, waar alle werknemers onder één dak komen te 
werken, symboliseert de eenwording na de herindeling van de voormalige vier gemeenten Anloo, 
Gasselte, Gieten en Rolde. De gemeente wil dit heugelijke feit graag met haar inwoners delen en heeft 
een werkgroep de organisatie gegeven om een programma te maken voor de officiële opening van het 
nieuwe gebouw op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2003. 
Deze dagen zullen feestelijk worden ingevuld met op vrijdagmiddag 17 januari een openingsspek- 
takel, waarbij men de inwoners van de dorpen in de gemeente wil betrekken. Hiervoor is men op zoek  
naar ongeveer 35 enthousiaste mensen die hieraan willen meewerken. 
Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit Willem Timmer, Bartho Fidder, Sjoerd Wagenaar, 
Gerda Kamps en Pauline van der Sluijs. 
Zijn er mensen in Annerveenschekanaal die hieraan hun steentje willen bijdragen? 
Die kunnen zich aanmelden vóór 4 juli 2002 bij Gerrit Meijers, tel. 491274. 
 

Hunzedorpenoverleg. 
 

De vergaderingen [ 6 x per jaar] zullen namens onze vereniging voortaan bijgewoond worden door 
Gezienus Menninga en Jos Hitzert. Doordat Henk de Jager, aanspreekpunt binnen de gemeente voor  
de dorpsverenigingen, de vergaderingen bijwoont, kan het contactzoeken met de gemeente wat  
gemakkelijker verlopen. De eerstvolgende vergadering is gepland op 22 augustus 2002 in Eexterveen. 
 

Multifunctioneel centrum: 
 

Momenteel is de bouwaanvraag de deur uit. Goedkeuring op het plan kan over enkele weken afgege- 
ven worden. Het bestek is gereed en het wordt uitbesteed aan vier van tevoren geselecteerde aanne- 
mers. Het is de bedoeling dat deze aannemers in de week na de bouwvak kunnen inschrijven op het 
plan. De laagste inschrijver zal de bouw worden gegund. Hierna zal de gemeenteraad een uitspraak  
moeten doen of deze akkoord kan gaan met het te investeren bedrag. Dit zal, als het goed is, eind  
september het geval zijn. Het is dus van groot belang dat het inschrijfbedrag niet te hoog gaat worden. 
Hopelijk heeft de architect zijn rekenwerk goed gedaan. 
Het plan gaat hoogstwaarschijnlijk nog een vierde multifunctionele ruimte opleveren. Hiervoor heeft  
de initiatiefgroep zich de laatste tijd hard gemaakt. Deze ruimte is nodig om tegemoet te komen aan 
het pakket van eisen dat wij hebben ingediend. Het vierde lokaal is uit het plan verdwenen omdat  
hiervoor de normering niet werd gehaald. 
Tijdens de bouw zal de school hoogstwaarschijnlijk twee ruimtes in het dorpshuis in gebruik gaan 
nemen als leslokalen. De overige activiteiten zullen dan in jeugdgebouw De Weeme gaan plaats-
vinden. Sportactiviteiten zullen wel gewoon doorgang kunnen vinden. 
De bouw zal ongeveer acht maanden in beslag gaan nemen. 
 
                                                                                                       Jan Arend Klasens. 
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Kunstwerk “De BOOG” lokatie sluis Eexterveenschekanaal. 

 
Wij krijgen weleens vragen over het kunstwerk bij de sluis. Op onze jaarvergadering heb ik 
beloofd om meer achtergrondinformatie voor u te zoeken. 
De Semslinie is een denkbeeldige lijn vanaf het klooster in Ter Apel tot de Martinitoren in  
Groningen. Langs de hele linie zijn sluizen aangebracht om de hoogteverschillen in de  
kanalen en wijken op te vangen. Eind 1900 hadden deze sluizen een belangrijke functie 
omdat er per week vele schepen doorheen voeren. In de directe omgeving van zo’n sluis  
was altijd veel te doen, een herberg en kroeg, winkeltjes, een kapper, waren aanwezig.  
We kunnen dus stellen dat de omgeving van een sluis altijd een ontmoetingsplaats voor de 
bevolking is geweest. In de nabijheid van deze sluis is nu een opvallend recreatieterrein 
ingericht met een kunstwerk dat een inhoudelijke verbinding met de sluis en zijn door- 
gangs- en ontmoetingsfunctie kan leggen. Dat is in dit geval voor de bevolking en toeristen. 
De relatie met het water, de nabijheid van de sluis met daarnaast een ontmoetingsplaats,  
zijn uitgangspunten geweest voor kunstenaar Adriaan Rees om een waterboog van  
monumentale keramiek te ontwerpen. De waterboog heeft een opvallende kleur die de  
omgeving een kleurimpuls geeft. Daarnaast worden ook felgekleurde bloesembomen en  
een strook gekleurde bloemen aangeplant. Als metafoor voor de oude provinciegrens [ook  
wel Semslinie genoemd] is er een 40 meter  lange “Catwalk” onder de Boog gelegd. 
De Boog gaat hier dan ook symbolisch over de grens. 
Het project is op een leuke manier, door meester en juf Strating van obs “De Badde”,  
meester Meijering van obs “De Springplank” en de schooljeugd, begeleid. Er zal, samen 
met de scholen, nog een aantal bankjes worden ontworpen voor dit recreatiegebied. 
 
                                                                                       Gezienus Menninga 

Knapzakroute: 
 
Onlangs t.w. 18 juni 2002 is door een medewerker van de BOKD en bestuursafgevaardig- 
den van Annerveen/Spijkerboor [wegens verhindering van afgevaardigden van ons  
bestuur] een begin gemaakt om de Knapzakroute van Annerveenschekanaal/ Anner- 
veen/Spijkerboor te herschrijven. Vanwege de herverkaveling van landbouwgronden, zoals  
in het vorig ’t Krinkie Spaien is gemeld, moet de route worden gewijzigd. Het wordt een  
geheel nieuwe uitgave. Hoogstwaarschijnlijk zal dit boekje [in een nieuwe outfit] volgend  
voorjaar worden uitgegeven. 
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  
 

Deelgebiedscommissie: 
Rectificatie:  
Alex van Dam heeft géén zitting in het Hunzedorpenoverleg maar is afgevaardigde in de  
Deelgebiedscommissie Benedenloop Hunze. Verder is er geen info binnengekomen bij het  
ter perse gaan van dit blaadje. 
 

Meerkamp op Hemelvaartsdag. 
 

De FC2000  is voornemens om volgend jaar op Hemelvaartsdag wederom een meerkamp 
te organiseren. Hemelvaartsdag valt dan op 29 mei 2003. Noteer deze datum dus alvast. 
Misschien kan er wel een feestelijk weekend georganiseerd worden met eventueel nog 
meer activiteiten? Zijn er suggesties, de FC2000 staat er open voor. 
Bestuursleden zijn: Harrie Joosten, Otto Pauwels en Alex Stuivenberg. 
 

Vakantie. 
 

Het bestuur van de verening Dorpsbelangen Annerveenschekanaal wenst een ieder een 
prettige vakantie met veel zon. 
Let op de volgende uitgave van ’t Krinkie Spaien van september! 

Activiteiten lijst:: 
 

v.v. Hermes Avk: 
 

                  De 1e training seizoen 
                  2002-2003 begint op 
                 dinsdag 6 augustus 2002. 
 
 

Plattelandsvouwen: 
 
                            16 sept.: bijeenkomst 
                             21  okt.: bijeenkomst 
                             18 nov.: bijeenkomst 
                             16 dec.: bijeenkomst 
 
 

Oud ijzer actie: 
 
De komende herfst zal er nog een 
ophaalronde gedaan worden over het 
dorp. Dus bewaar het oud ijzer, r.v.s. 
koper etc! 
De datum zal in het volgende no. van 
 ’t Krinkie Spaien verschijnen. 
 
 

Oud papier actie “De Badde”: 
 
Dit schooljaar zal er nog één keer  
papier worden ingezameld en wel op: 
 
Dinsdagavond 27 augustus 2002. 
 

Copy: 
 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 19 
moet vóór 20 september 2002 worden  
ingeleverd bij het aan de voorzijde 
vermelde redactieadres. 
 
 

Hondenpoep: 
 

Laten we met elkaar ons dorp zoveel 
mogelijk verschoond houden van…… 
jawel de hondenpoep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus mensen met een hond(je) we 
rekenen op u! 

 


