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FINANCIËLE ZAKEN:
Het ziet er naar uit dat het ondanks het late tijdstip in het jaar het gelukt is de contributie voor
het jaar 2002 nog op tijd te innen.
We zullen in 2003 zoals gebruikelijk weer in het voorjaar bij u langs komen.
Nu het bestuur in zijn nieuwe samenstelling (helaas niet geheel compleet) weer wat aan
elkaar gewend is zijn wij verheugd te kunnen melden dat Lineke Huizing zich bereid heeft
verklaard de functie van tweede penningmeester te aanvaarden. Jan Arend Klasens had al
eerder de functie van vice-voorzitter op zich genomen.
STAND VAN ZAKEN MULTIFUNCTIONEELCENTRUM:
Zoals beloofd in het voorgaande ’t Krinkie Spaien is de bouw van het
Multifunctioneelcentrum inmiddels weer hervat.
De weken dat het geheel stil heeft gelegen blijven als werkzame weken aangemerkt. Dit
betekent dat de aannemer gehouden zal worden aan de afgesproken opleverdatum.
Dit zal omstreeks de zomervakantie zijn. Het gaat hier dan om de nieuwbouw.
De renovatie van het oude schoolgedeelte en sloop van het dorpshuis zal dan nog moeten
gebeuren. Als dit lukt zal het schooljaar 2003-2004 in de nieuwe school worden gestart.
De initiatiefgroep is momenteel bezig in samenwerking met de gemeente en de notaris
de statuten voor de “stichting M.F.C.” op te stellen. Als dit is afgerond zal het samen met
het huishoudelijk regelement aan het dorp worden voorgelegd.
Het ligt in de bedoeling dat dit eind januari/begin februari 2003 zal gebeuren.
KERSTVIERING:
Zondag 22 dec. zal in de kerk een kerstviering worden gehouden.
Dit gebeuren begint om 17.00 uur ‘s middags.
Het kerstverhaal staat centraal en het kinderkoor Gieten/Annen
o.l.v Grietje Pelletier zal voor ons gaan optreden.
Bij het ter perse gaan van dit ‘t Krinkie Spaien was het programma
nog niet helemaal bekend.
We proberen er weer een sfeervol feest van te maken, waar iedereen op zijn
eigen manier met de kerstgedachte bezig kan zijn.
Om iedereen actief te betrekken zal er in ieder geval veel samenzang zijn.
Er is geprobeerd kinderen van de basisschool te betrekken bij het feest.
Helaas heb ik moeten constateren dat er niet veel animo bestaat om hier aan mee
te doen. De kinderen, die zich wel hebben op gegeven, zullen zeker betrokken
worden in het geheel.
Jan Arend Klasens

Vereniging Dorpsbelangen
Een avondje uit?
Toneelvereniging VIOS geeft weer haar jaarlijkse uitvoeringen op zaterdag 25 januari en 1
en 8 februari 2003 in café ‘t Keerpunt te Spijkerboor. Kaarten kunnen vanaf heden
telefonisch besteld worden bij Marleen Kah, 06-55153150. De gereserveerde kaarten kunt
u op woensdag 15 januari 2003 afhalen in jeugdgebouw de Weeme ‘s avonds tussen
18.30 en 19.30 uur of vóór de voorstelling aan de zaal.

Zet eens een boompje op.
Op zaterdag 14 december a.s. stelt de feestcommissie van Annerveenschekanaal u in
de gelegenheid om uw kerstdagen extra feestelijk te maken door het kopen van een
prachtige kerstboom met of zonder kluit. De verkoop vindt plaats vanaf 10 uur ‘s morgens
tegenover het Grevelinkhuis op het parkje.
Onder het genot van een hapje en drankje kunt u een prachtige boom uitzoeken.
Dus mede-dorpsbewoners: Koopt u in den vreemde niet, wat het eigen dorp u biedt.!

De vaarroute.
Het lijkt erop dat het kanaal, dat door ons dorp loopt, iets van zijn oude functie terug krijgt.
Financieel is het nog niet helemaal rond, maar de plannen beginnen zo langzamerhand
vorm te krijgen. De gemeente Groningen zal in 2003 over de brug moeten komen met hun
afkoopsom voor achterstallig onderhoud van de sluis, de bruggen en de kunstwerken. Dit
geldt niet alleen voor de gemeente Aa en Hunze (Bareveld, Eexterveenschekanaal en
Annerveenschekanaal), maar ook voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer (KielWindeweer, Nieuwe Compagnie, Kropswolde en Hoogezand). De provincie Groningen, de
gemeente Veendam en het waterschap Hunze en Aa’s zijn medespelers. De gemeente Aa
en Hunze ontvangt voor de vijf kilometer van Bareveld tot Kiel-Windeweer een afkoopsom
van 5,4 miljoen nederlandse guldens, bovendien moet op kosten van de gemeente
Groningen het kanaal uitgebaggerd worden. Een en ander geldt natuurlijk ook voor de
gemeente Hoogezand-Sappemeer, er zal daar ook betaald moeten worden voor de lengte
van het kanaal en de kunstwerken die nu nog in eigendom zijn van de gemeente
Groningen.
Hierdoor zal voor Eexterveenschekanaal, Annerveenschekanaal en Kiel-Windeweer geld
binnen komen. Het gedeelte vanaf Kiel-Windeweer via Nieuwe Compagnie en Kropswolde
tot in het Zuidlaardermeer zal uit andere middelen betaald moeten worden. Dit geldt tevens
voor de verbinding vanaf de kop van Kiel-Windeweer via kruising Kielsterachterweg,
Vijfgasleidingenweg Borgercompagnie en het bouwen van een sluis om zo aansluiting op
het zeilmeer Langebosch en het Oosterdiep in Wildervank te krijgen. Dit laatste is een zeer
kostbare zaak. Tevens legt de gemeente Veendam aan de noordkant van dit tracé een
zweefvliegveld aan. Wij hebben als Dorpsbelangen gevraagd of wij inspraak kunnen
krijgen in genoemde plannen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat grote plannen eerst op
ambtelijk niveau en vervolgens in het bestuurlijke circuit komen, terwijl daarna de inwoners
ook nog even mogen meepraten. Er is toegezegd dat er nu eerst met de besturen van de
verenigingen Dorpsbelangen overlegd zal worden, wij zullen daarna met onze achterban
spreken. Wij hopen dat genoemde plannen nu eens tot resultaat zullen leiden, het is de
bedoeling te komen tot verbetering van de woonomgeving en alles wat met recreatie te
maken heeft. Annerveenschekanaal staat in het rapport vermeld als cultuurhistorisch
waardevolle nederzetting. Het is te hopen dat, als de plannen gerealiseerd zijn , diverse
zaken elkaar zullen ondersteunen.
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Activiteiten lijst:
v.v. Hermes Avk:
20 dec. klaverjassen
5 jan. klaverjasmarathon
27 jan. jaarvergadering
Plattelandsvouwen:
16 dec.: bijeenkomst
27 jan.: bijeenkomst
17 febr.: 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

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 11 januari 2003 is de
volgende aktie.

Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 22
moet vóór 8 februari 2003 worden
ingeleverd bij het aan de voorzijde
vermelde redactieadres.

ATTENTIE:
Verenigingsbestuurders:

L.B. Boerma.

Kerst- en Nieuwjaarswens:
Dit was de laatste ” Krinkie” van 2002. Het bestuur van de vereniging
Dorpsbelangen wenst u prettige feestdagen, doe voorzichtig met vuurwerk
en u hoort weer van ons in 2003.

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

