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Bestuurssamenstelling: 
 
Gezienus Menninga [voorz] 
Greveling 247 
tel. 468346 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Jos Hitzert [penningm] 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Lukas Boerma [lid] 
Greveling 20 
tel 491238 
 
Lineke Huizing [lid] 
Greveling 45 
tel. 491825 
 
 
Jan Arend Klasens [v.v.] 
Greveling 135 
tel. 491296 
 
VACATURE: 
 
één bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Jos Hitzert en Gerrit Meijers. 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

VAN DE VOORZITTER. 
 

Het is gelukt, eindelijk na  5 jaar, het Multifunctioneel centrum komt er. 
Ik moet U zeggen, ik ben zeer blij dat het door kan gaan. 
Wij van Dorpsbelangen waren uiteraard bij de bewuste raadsvergadering en hebben daar direct de 
aanwezige leden van de commissie MFC kunnen feliciteren. De commissie ging indertijd van start in  
de volgende samenstelling: H. Strating, J.A. Klasens, Y. Jensma, G. de Jonge, M. Wierts, G. 
Duursma, F. Hamminga en R.J. Lambers. H. Strating en Y. Jensma maken er inmiddels geen deel 
meer van uit, maar petje af voor de hele groep! 
Op 2 oktober  waren alle dorpsbewoners uitgenodigd in het Dorpshuis en heeft de commissie samen 
met de architect direct alle plannen uitgelegd, waarbij de bouwtekening groot op een scherm werd 
geprojecteerd. Van de gemeente waren er twee wethouders, de heren Polman en Wiersum. 
Wethouder Polman zei: “We kunnen nu een goed gebouw laten zetten en geven het vervolgens aan 
het dorp, zodat U zelf alle wensen zult kunnen uitvoeren. De Gemeente kijkt alleen mee over de 
schouder”. 
Dorpsbelangen is het er van harte mee eens, dat deze cie. MFC nu verder gaat coördineren en 
zoeken naar een werkbare situatie in de toekomst. 
Zodra meer bekend is zullen alle inwoners opnieuw worden uitgenodigd. 

 
FINANCIËLE ZAKEN: 

 
Wegens drukke werkzaamheden, die zich over het algemeen ver buiten ons dorp afspelen, heeft 
Alexander van Dam helaas moeten besluiten zijn functie als penningmeester met onmiddellijke ingang 
neer te leggen. Het penningmeesterschap zal worden voortgezet door Jos Hitzert. 
Met excuses voor het late tijdstip in het jaar zullen wij z.s.m. in november bij U langs komen voor de 
contributie van 2002. 
 

OPGEKNAPTE BADDES: 
 
Met complimenten aan contactambtenaar Henk de Jager voor het blijven aandringen binnen de 
gemeente kunnen we gerust zeggen dat in ieder geval de baddes binnen ons dorp er weer fris en 
opgeknapt bijliggen. Op de namen van de “baddes” etc., vermeld in het vorige Krinkie Spaien, zijn  
een paar correcties aangebracht. Deze worden aangepast en zullen bij het Hunzedorpenoverleg van  
28 nov. a.s. worden doorgegeven aan de heer de Jager, kontaktambtenaar van de gemeente Aa en  
Hunze. 

STAND VAN ZAKEN MULTIFUNCTIONEELCENTRUM: 
 
Zoals iedereen kan zien zijn de bouwactiviteiten voortvarend gestart. Op dit moment lijken de  
activiteiten gestagneerd te zijn. Om iedere ongerustheid weg te nemen de volgende mededeling: 
“Deze zullen zeker een vervolg zullen krijgen”. 
De opkomst op de presentatie was nogal teleurstellend. 
Wat een feestelijke avond had moeten zijn kreeg door de toonzetting in de presentatie  
en reacties uit de zaal een wending die eigenlijk niet gewenst was.  
Er is afgesproken dat de initiatiefgroep de komende tijd een bestuursvorm gaat opzetten die juridisch 
onderbouwd aan het dorp gepresenteerd zal gaan worden. 
Voor de verenigingen die gebruik willen maken van het jeugdgebouw geldt dat ruimtes in overleg met  
Johanna Bouland [tel. 492175] besproken kunnen worden. Zij beheert de agenda. Tarieven voor  
zaalhuur e.d. kunnen bij het jeugdwerkbestuur [Reint Lambers, tel. 491461] verkregen worden. 
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KNAPZAKROUTE: 
 
Wegens ziekte van de vaste medewerker voor Knapzakroutes zijn de ontwikke- 
lingen een beetje op een laag pitje komen te staan. Echter, er gloort licht aan de horizon. 
Onlangs is bekend geworden dat de vaste medewerker [dhr. v/d Werff] op donderdag 
7 nov. op bezoek komt bij A. Houwing van Dorpsbelangen Spijkerboor om de [aan te  
passen] route te gaan verkennen. Het gedeelte van Annerveenschekanaal zal ook worden 
meegenomen. Het is de bedoeling om de vernieuwde route volgend voorjaar [2003] uit te  
geven. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  
 

DEELGEBIEDSCOMMISSIE: 
 
De commissie maakt deel uit van het Hunze-project. De bedoeling is dat vanuit de diverse 
dorpen projecten worden aangedragen die voor de regio de moeite waard zijn om uit te 
voeren. Ook bespreekt de commissie plannen van instellingen, gemeenten e.d.. 
In de vergadering van eind augustus is o.a. een onderwijsproject aan de orde geweest. De 
bedoeling van het project is om de betrokkenheid van de jeugd met hun eigen omgeving te 
vergroten. Zo’n 5000 kinderen doen er aan mee. De commissie vond dat behalve natuur 
b.v. ook landbouw en recreatie in het project aan bod moeten komen. De initiatiefnemers 
gaan het nu verder uitwerken en dan kan het project voorjaar 2003 van start.” 
 

UITNODIGING: 
 
De gemeenteraadsleden van de PvdA zoeken de kiezer op.  
Donderdag 14 nov. 2002 komt de fractie naar De Kiep in Eexterveenschekanaal. 
We nodigen u uit om zaken aan te kaarten en vragen te stellen. 
We beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom! 
 
De PvdA-fractie van de gemeente Aa en Hunze 

 
GROF VUIL OVERLAST: 

 
Ergert U zich ook zo aan grote partijen grof vuil, die kennelijk niet aangemeld zijn en dus 
niet  worden  meegenomen? Bel onze voorzitter Gezienus Menninga, tel. 468346, hij zorgt  
dat alles toch wordt afgehandeld. 
 

KERSTVIERING IN DE KERK: 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen roept hierbij vrijwilligers op om op zondagmiddag 
22 december 2002 een kerstviering in de kerk te organiseren. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Arend Klasens, tel. 491296. 
 

ANNERVEENSCHEKANAAL OP INTERNET: 
 
Er wordt gewerkt aan een eigen website van Annerveenschekanaal met volop ruimte voor 
alles wat ons dorp aangaat, niet alleen verenigingen zullen er hun informatie op kwijt 
kunnen, ook voor particulieren komt er de mogelijkheid van zich te laten horen. We 
hopen bij het volgende ’t Krinkie Spaien over meer informatie te beschikken. 
 

SNOEICURSUS HOOGSTAMVRUCHTBOMEN VOOR BEGINNERS: 
 

De cursus bestaat uit 2 theorieavonden op 12 en 19 december van 19.30 – 22.00 uur in  
café ’t Keerpunt te Spijkerboor en een praktijkzaterdag op 21 december 2002 van  
10.00 – 15.00 uur. De kosten bedragen € 37,- inclusief het boekje Hoogstamvruchtbomen. 
Wilt u deelnemen aan de cursus dan kunt u kontakt opnemen met Landschapsbeheer 
Drenthe, Pieter Posthumus tel.  0592 –  316616 of met de BOKD, Gerard Wezenberg tel.  
0592 – 315121. Dit is een laatste oproep. 

Activiteiten lijst: 
 

v.v. Hermes Avk: 
 

                  16 nov. klaverjassen 
                  20 dec. klaverjassen 
                  5 jan. klaverjasmarathon 
 

Plattelandsvouwen: 
 
                             18 nov.: bijeenkomst 
                             16 dec.: bijeenkomst 
 
 

VIOS: 
 

25 jan. 2003:  1e voorstelling 
 1 febr. 2003:  2e voorstelling 
 8 febr. 2003:  3e voorstelling 
Plaats: café ’t Keerpunt, Spijkerboor 
 

GREVELINK: 
 

14 maart 2003: 1e voorstelling 
15 maart 2003: 2e voorstelling 
Plaats: café ’t Keerpunt, Spijkerboor 
 

Playbackshow Jeugdwerk: 
 

zat. 9 nov. 2002 in café ‘t Keerpunt 
 

Oud ijzer actie: 
 
De actie was wederom een succes. 
Noot: Blijf bewaren dus.  
We komen in maart weer bij u langs. 
 

Oud papier actie “De Badde”: 
 
Zaterdag 16 november 2002 
Zaterdag  11 januari 2003 
 

Copy: 
 

Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 21 
moet vóór 15 december 2002 worden  
ingeleverd bij het aan de voorzijde 
vermelde redactieadres. 

 
ATTENTIE:  

 
Verenigingsbestuurders: 

 
Verenigingen die iets willen publiceren  
in ’t Krinkie Spaien kunnen kopie  
inleveren bij de aan de voorkant  
vermelde redaktie. 

 


