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Jeugd wil hungplek aun de Molenluan
In tal van kernen van de Gemeente

Borger-Odoorn

zijn vorig

jaar

ideeën ontstaan en plannetjes gemaakt ten behoeve van én door de
jeugd. De Stichting Welzijn in onze gemeente heeft daarbij -waar
nodig- geholpen. Het College van
Burgemeester en Wethouders is al
een beetje op de muziek vooruit
gelopen en heeft de oprechte bedoeiing om al ditjaar een deel van
de jongerenplannen uitvoerbaar te
maken. Dat rvil zeggen, er geld
voor ter beschikking te stellen om
er al dit jaar mee te beginnen. Een

van de aandachtsgebieden is Buinerveen,t{ieuw-Bui nen (west).
Idee
De jongeren uit onze buurt willen
graag een ontrnoetingsplek, die
een beetje buiten het bebouwde
gebied ligt en die wat beschenning

biedt tegen o.m. gure wind en regenbuien. Het zou een bindende

plek kunnen worden als er iets
méér te beleven viel dan alleen
maar kletsen, roddelen en moppentappen. Dus ontstonden er suggesties voor het plaatsen van een

(betonnen) tafel voor een pingpongspelletje, of iets stevigs waaraan een basket voor het bekende
balspel voor "de langere mens"

lnhoud

derdiep. Inderdaad een locatie
je de wereld kunt laten voor
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wat ze is, maar waar op enige afstand toch met andere werelden rekening moet worden gehouden, en
voorts een plek die je n i e t kunt
laten voor wat ze is als je bijvoorbeeld even wat anders wil of hoge
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waar

nood hebt.

En verder

?

Nadat er op i 1 april 's-avonds in
het dorpshuis stevig is gediscussieerd tussen de belanghebbende
jongeren, jeugdpolitie, gemeente,
wijkagent, WooirCom en de buurtbewoners, is lret uiteindelijk toch
tot een afspraak gekomen. Er
wordt verder gepraat. Er zal binnen redelijke grenzen van goed
met elkaar rekening houden een
sooft van contract worden gesloten. Simpelweg komt dat er op
neer dat geknoei met die afspraken

wordt afgestraft. In dat vervolg
moet duidelijk worden wat voor de
naaste buren van straks onder geknoei en afstrafferi wordt verstaan.
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I.v.m cle mond- en klauwzeercrisis gaat de oud-ijzeractie
van NOAD op 12 mei a.s.

NIET DOOR! !
Over een nieuw datumwordt u
t.z.t. geïnformeerd

Martin Snapper

kon r.vorden gerealiseerd. Jongeren

u'illen snel op hun wenken en
w'ensen worden bediend, daarom
liet de gemeente op 11 aprilj.l. al
$'eten voor dit plan al ca. f 3500,beschikbaar te hebben.

Ook voor:

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds

mogelijk

PIek
Op rvoensdagavond 11-4-j.1. werd
duidelijk dat gemeente en jeugd
hun ogen hadden laten vallen op
het groenterrein Molenlaan- Noor-

Joldndo von der Schêer
Zuidêdlep 333
9521 AJ NËuw-Buinen
Teí,:

0599-ól 1231
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AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
26 mei

Bingo-avond

VI/ie maken deel

uit van de aktiviteitencommissieT

Er zljn weer leuke prqzente
winnen.

Aanvang 20.00 uur
7

juli

Klootschieten

Arnold Habing Zuiderstraat 14a9524 PJ Buinerveen, voorzitter tevens secretaris.

Anneke Wtibbels Zurderctraat 12 9524 PJ Buinen'een. penningmeester.

Ideeën zijn altijd welkomAurzel niet, neem contact op
met de a ktiv it eite nc o mmis sie.

Tineke Boekholt Zuiderstraat IB 9524 PG Buinen'een. lid.
fuka Ratering Zuiderstraat 14 9524PJ Buinerveen, lid
Willem Heidekamp Zuiderdiep 215 9521AE Nieuw-Buinen. lid

Progrummuoverzicht Jeugdwerk

2 00

I

* 18

mei

Playbackshow

* 13

iuni

Eindfeest

Op 5 mei a.s. speelt deze rockformatie uit
Eerste Exloërmond in het cafegedeelte
van het Dorpshuis
Aanvang 22.00 uur. de toegang is gratis

20 jani

Massief eiken meubelen

2001

Vrouwencufe

HooÍdstraat 2 9524 PA Buineneen
Tel. (0599)212740

trsten
tefeb
stoebn
5lnrphemers
deuren
keukens

Aanvung: 20.30 uur
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2002: Afdeling Buinerveen bestaut 70 jaar

(Vervolg van pagina 3)

heb begrepen is soms aanvullende
ondersteuning gewenst, bij voorkeur uit de hoek van wat jongere
dames (18-40 jaar). Let wel de da-

A. Darwinkel (voorzitter), M.
Hoving, I. Habing, M. Rous en T.
Boekhoit hebben sterke schouders
eÍl kunnen de klus goed aan.
Maar . . . tóch zou enige verjonging op termijn wenselijk zijn.
Misschien biedt het provinciale
mes

"Jonge Vrouwen Netwerk"
soulaas,

of er moet toch

wervend

in liet dorp en omgeving worden
rondgekeken. En . . . mocht er iemand zijn die nog een sprankelend
idee heeft over uitvoerbare groeiirnpulsen voor deze Afdeling, laat
dat dan vooral aan een van de be-

Niet

aarzelen,

Meer ksnsen voor

.jongere

stuursleden weten.
gewoon doen

aanzien,

krijgt het voor 'n deel

een folkloristisch karakter: De

voorzitter klapt uit de school
Het bestuur steekt niet onder stoelen of banken dat het pas een superfeest wordt als het ledental van
40 nu opgekrikt wordt naar zo'n 60
6t 7A. Dát aantal is nodig om nog
meer te organiseren en om nog beter voor de dag te komen. Er wordt
beseft dat daarvoor de handen ineen geslagen moeten worden; Men
zal de tijd tussen vandaag en de
jubileunrdag, 12 mei 2A02, benutten om kandidaat-leden over de
streep te trekken. De jubileumdag

moet nog concreet

over een soort

van

'boerenbruiloft' door het Borgerder Wasschup. Aan de redactie van De Dorpskrant zal
gevraagd worden orn paginaruimte te krijgen voor een jubileurnarlikel; De schrijver voor
dat verhaal is al gestrikt.

Martin Snapper

worden

"ingevuld", maar naar het zich laat

!

vrouwen
Naast een eventuele start met een
afzonderlijke jongerensectie binnen de Afdeling staat het huidige
bestuur ook open voor andere suggesties of plannen. "Laat de men-

t',, zo roept de
rroorzitter, mevrouw Darwinkel.
Sen n-taar komen

Lrit de grond van haar hart. Overigens weet die maar al te goed dat
het geen automatisme meer is dat

op 'n gegeven moment de dochter
met de moeder meegaat naar de
afdelingsactiviteiten. Maar juist
ook om die reden stelt het bestuur
zich ruirnhartig en open op voor
nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld,
zo zijn er al avonden met een z.g.
'vrije inloop'; Iedereen kan dan gewoon eens vrijblijvend kennis nemen van hoe het toe gaat, de sfeer
proeven en daarna in alle rust beslissen wei of geen lid te worden.
Liefst wél natuurlijk ! Er liggen
ook kansen om na enig indribbelen
in het afdelingswerk te gaan deel
uitrnaken van het bestuur; Elk jaar
treden bestuursleden statutair af en
dus is er elk jaar weer behoefte
aan frisse opvolgers.

VERBOUW
C)NDERHOUD
NIEUWBOUvt/
RENOVATIE

MATERIAAL VERKOOP

BOIJ\A/E}EDFR.IJ F

WUBBELS
ZUIDERSTRAIAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

De nieuwe kijk op schoomoken en lichoamwemorrnqring"
Voor verzorging von uw demonstrotie en infoqqrmlt'íc trunrf
terecht bi.i:
lÀorion sibcln
i ;"\
Noorderdfep a8
9521 BD h'i$Ëurfl n{Íil:
Tel: O599 - U!.2ó89
tl

u

I

(g ou8nd do 31oata1)

-e8e8uee 1e Sutprelut êp

w slsoz

Smd,aquauus alnyol ap

unn ua8n.tp{1q sualp ua nrsoy
'leïur^{ ep Jepu" op 'ue"r
-neqeSuelrnq loq uae ep 'Suuepuu
-ra,r uee8 urc^\ï Eut1ep.te,r1eel ue
-ïJe/( êp uI 'uêlturnrs3lrrpeq epue.i
-oqeq fiqreep ep ue srnq lftpepno
leq JBeu uezrnqJêA 3nr4 snq 'aru
-ue11 ua snp?JD e8uofep uee Ja^o
Jflrpoq uftz peep ue sel1e11e,rr 1eq
snperg rêp"^ puo^ 9961 u1 'ue8

-wqe8 lê{ur,/r^ ep ur ptllye ueqqeq
s,euroldrp ep 'ueenua;sáH el BXoIC
itq ue8urpreldo ftz ep81on êol
-JeeC 'leïul./!t ep êpunJ etuueg 'do
uueq ep ltn 8up ur 8ep EurB snperg
'uelnqrJ]lesJopilr{3s ua ueJ",l4JJeA
Joo^ plrnJJe^ lcoJrp uepJê,r Jeel
uo ./ylnoJ 'uetr?lre^ peq lqlsrus lep
IeïuL&\ xourrs srnq leq u uoïïoJl
[7 'ep.trno4 9S6i ul hq erm leur
'(l[dS ur ueSole8 ue ueroqeS) eru
-ueg'p1ep1uo (ÉeJ?,u àp,, eplo,/!rsJà]
-Bd ul erluu>le^lràz uee epuernpeS
slêpprurut peq snper9 'ftrn lrqleurg
ue^ ie{ur./rl' ep rue^\ï gs6l uI
'uepuedsg lupoq ue sleïur^. epuêràr
-oU +n puolseq pualrnlslrn 1e,lfun
splr1sep o1p '(]ue4spgroo11) ueea,
-rêurng rsuu leu4s epuedopoop
pueïelslrn uelsed (,,ollS,,

ep

q

ep 6eeu) sefpuedle4ul,\{

elg'ittcol

-ron ueuued ue uapod erp .uee1
rep uB^ orlrru€J ep u33 ue lrqplus
Iepu€rlJeêl uê -.,v\nol 'seog auuulq
Je{?tuuole4s ]06 redde4 elep

-ue Jopuo uee Jeena sueSloruerr etp

-ozuÉ 'Je$o) ,,reetle8uoÍ., op ue.l
8uiuo,r,l ep ur 8ou nu ue8ueq 'uol
-re>1 do ueft;epltqcs3ue,rerlo'pueq
s<Jepe^
ue^
{Je.ivuepllqcs Jepuoz
'uêppsr{ s€{ w uê}ue}uof,

-[q toag

8rure,ll el ue^e drqcs uee go Sutu
-o.ry\ ueê uerr doorlueB àp Joo^ elp
sropreqJu lelsaeu)
(sreddrqcs

ua

uesueur apuo{eq uêr.l Joo^ Jer{mq

elleeq uae 8ou ïoo ls€€tu€ep uop
-leads snpeJg u€^ ;epenloorS ua
Jspe^ êC 'ueuued ue uegod's1eqc
-24 'ueleqneru uI pJo^\ plêpuuq
-e3 1oo re tr€p uálleuo^ el snperC
taetu\ oZ 'uopep [q in^ 8ou ue
selp u?A Eou rep;en rc uè uelaz

'êpJeelueq e^
-rà^ lêur lse^\ï op -i ef qo- ue se^r
Jslrez poo,/r\Jê^ uee 'psrereE geerl
Iee^ JepJO^ ue '6S-59O nu 'looqcs

'(.uepnoq a] Jo^o u3€ slsg o,^An3lu
ueo Jê uerze? sue>1 uee8 qoq ïI
reeru 'do uspln8 ggg reerre3uo uep
genel plrgsuorp êÍeq u,o7,,:y?ez
ft11 'puarpe8 ueqqeq e1 8ep .rad
-'1 / roon puel.reps^ ]eq ulnssng
ue 1ftzvueprcg 'uessy uI JeouI
Jêpuo opleile^ erp 're1so; snpBJC
snpl? <(.i pu€l làq u?A ]3,!t. letz eÍ ,
:1qer1d1suerp ep 'uere1 u? ue1JeÀ\
ue^ êseJ ep ur Suqerq;epuo e3
-rprue ueg '..ed u€^
u]
]àq
J[Jpeq
af s1e

nrsoy naqaSuo{ap n^o spl

aaaÁJaalng aa Jarsox

{€ÀsrêplrQcs leq ul 3rp sJopno lln
u0urng-,{ÁnelN el 0t6l ur ueJoqeD

epJnnqJe^ ue elp lqcoï snpsJc u€A
repe^ êp '(deï I repuo) slê{ul^\
7 le8eott uepuols ue€ uêenJêulng
ue8el 1I ue 6 derpreptnT teq uev

lï€€{u ue8ep e8uel 8ou

>1oo

ooIU ]êIu ll?^ uerel l?uwells 13p uo
tso>1 eEorp luêïà1oq uepnoq{eoq
ue sruuê{sle 79, ,, :1?az snpuJC 'eru
-oldrpspuepuàpplhtr '3'z 1eq roon

seccns lew [q oproepn]s - 1lr1;nn8
-g uo >1it1re11e1 - Joop uezrftrpeq

áp uássnJ 'uJoopo uI ure$ueJeg
êpur€€Jeq êp [q 'euoldrp>1e,1 19q
ue pels-ue8uruoJg rrr Iêz
eilolsuel

-e8ueppqcs euoldlp leq [q epleer1
sueSloruerr.'ryeru.ue1o1etu"loeJ
sruuo{ ftq ree,l 'ueu

1eru eDle€ru

-lng ul looqcspuoÀ? op J€€u snp
-€JC ïo4re^ '(SgH reel reed uee
ue olnyq) puorErepuo erepêrq lslrr
uêe 3N 'uepJo,/l,\ Jeplrqcs ïoo snp

1ele8 1rp ul 'ueperl e1 uerodsleon
s{Jeps^ ur tuo ptuoolseSreepl qcsrl
-utuolne Jeeru Jo urlu uêJêpurï êp
uepJe^r 'Eur8

>1eezr

apaarlaq apaoï aaa

;e8eorrr lep sle

(vgJsu[

-$s€g

e1ft1e1sr"rq3

op ue^ Jnnls

-àq laq ur pln^Je^ ueêq sàIlcunJ
epuàllrqcsJo^ siloo^'deqcsueerue8

-d\os ep relel ue ïre)

êprêeirrJoJeJeg ep lrg uepr 'Eue1
-eg >1ft1es1eeld [q 1see,ue8 sr ue1
-ïo4êq 3ue1 19gq 'puoome8 geeq
uae^Jeurng ur lroo (snperg:)
snpJ€r4JeC '1reeg ezep ]ep
{oo 11 rooq ue8er,rroop elleeq uea
ftq ue 1e1uv'r ep uB^ uerooË 1o1s do

leq u3^ uooq

of

ó rêlsox snpBrc

ezàp làru qerdse8 uee uep ruor€e^A
'peqeE
Ueeq epeoq re€q
Jàpuo ueJu,/dJJe^ ueA doo>pen ue
uep Jeeru sler eruue5

-ut ep ;eef

0t

AtnoJA ultz utteetvt ue we5êq Ueeq
reef 661 rilrnr erp lêïur1r\ ueg luat
-o1se8 Ueêr4 Jêryugàp IIT, derp.rap
-!nZ Fq ue? Io{rrr4Jren ep s3ue1

-uo erp Jeplil{cs ep sr 'ue1er lez:d
ep uu€ à,r er^\ leru snperc êc '[q
snpJ€qJeg Jo ilàáD uee 1e:n pfil
n 4z relso>J ellpsrlêlflursJ ep
'uêtuo>poon e1 8uuw./YueÀ tuo
-Ie

ut

i tt,

-soY az?p ,aM uatrrtd tuonDu

snTwg

Bur8ed

uee^Jerrng luEDisdroc

Pagina 6

Dorpskrant Buinerveen

(Vervolg van pagina 5)

ven, zijn kerk, de school en Plaatselijk Belang hebben heel wat uurtjes van zijn vrije tijd gevraagd én

gekregen.

toch niet willen missen, tijden veranderen, maar ik heb lret geloof
behouden", zo rondt hij het onderwerpje kert af.

Bij alle vrijwilligers-

werk stond en staat bij hem

de

mens centraal, zijn benadering van

de medemens werd en wordt gevoed vanuit zijn geloof en levensbeschouwing. Bij zijn taker, in de
kerkelijke organisatie en zijn functies in lTet schoolbestuur ligt zo'n
Ievenshouding voor de hand. Toch
is Gradus een eu dezelfde Gradus
als hij uitstapjes van oudere mensen begeleid in het kader van 'de
zonnedag', toen bekende dagtochten met het Buinerveense busbedrijf van Sijpkes naar mooie plekjes in ons noorden. (Niet zo gek
dat Patersu,oide daarin hoog blijft
scoren !) Maar zo is ook zijn opstelling van medemenselijkheid in
het bestuur van het Dorpshuis
CentrLrm/Kerklaan, een functie die
hij thans nog vervult. Van het bestunr van Plaatselijk Belang heeft
Gradus in 2000 afscl,eid genomen,
hij heeft ruir-n 32 jaar die kar met
inzet en groot plezier getrokken.
Hij rzertelt met zichtbaar genoegeÍl
dat h'j op dezelfde rnarrier in
Plaatselijk Belang is gekomen als
Itij in de schildersbranche verzeild
is geraakt: Gewoon van vader op
zoon, immers vader Gradlls en
daarvóór grootvader Gradus zaten
ook in het bestuur van deze vereniging.

Zijn betrokkenheid bij de kerk was
en is groot. Dat wordt duidelijk als
lrij opsomt welke functies hij zoal
heeft vervuld in de gereformeerde

lcerk en later

in het samenwer-

kingsverband SOW-gemeente. Hij
heeft een paar termiinen bestuursverantwoordelijkheid gedragen in
de Kerkenraad, was een hele poos

diaken met een financiële opdracht, is ouderling geweest en
functioneerde in de beroepencommissie. De pretoogjes van Gradus
glinsteren als hij met een paar ervaringen en feitelijke gebeurtenis-

sen op de proppen komt.

"Allemaal geschiedenis, had het

Gradus kan uren veÉellen over
ziin betrokkenheid brj de Christelijke basisschool, nu CBS 59.
Daaruit lijsten we één verhaal
even in, en dat heeft betrekking op

zijn kinderen (eerst 4 zoons

en

tenslotte 1 doclrter) en de viering
van het jaarlijkse Oranjefeest. Als
voorzitter van het schoolbestuur
had hrj bij het hoofd der school
(tja, zo heette dat vroeger) aangedrongen op toelichting op de tekst
van het Wilhelmus. Bij het Oranjefeest werden enkele coupletten
van ons volkslied gezongen, maar
wisten die kinderen veel van wát
ze zongen ! (Nu 2001. is er iets
veranderd ?) Dan vertelt de geschiedenis niet of de onderwijzers
wel of niet. of niet genoeg aandacht aan het Wilhelmus hebben
besteed, wél komen de kinderen
thuis met de rnededeling dat ze op
school hebben verteld dat ze niet
goed wisten wat ze zongen. En
toen ? Toen had de ondenvijzer
gezegd: ''Dat moet je rnaar aan je
vadervragen !l"

Koster en ontspunning
Veel tijd voor hobby en ontspanning was er niet altijd. Toch zegt
Gradus in ztjn werk, het gezin en
al le bestuursfuncties zov eel plezier
te hebben gehad, dat op vakantie
gaan en weekend uitstapjes niet
hoog op de ladder van de tijdsbesteding stonden. Maar als het even
kon, dan trok hij er met de zellboot op uit; meestal op het Schildmeer (onder Appingedam) waarbij
htj de zeewind op de Spankerzeilen zette en genoot van ruimte.
rust en zilte lucht. De Spanker is
een open zeilboot, het varen ermee
is nog echt ouderwets ambachtelijk handwerk. Overigens laat de
gezondheid van Gradus het niet
meer toe om met iiet scheepje op
pad te gaan. Boot en toebehoren
kunnen rvat hem betreft r-an eioe-

naar wisselen.

Rennie en Gradus veren op als ze
gaan praten over een paar mooie
reizen ilaar verre oorden. Zo waren ze op rondreis door Zuid Oost
Europa, Israël, de Verenigde Staten en Canada. Ze geven de voorkeur aan de tonringcar die van alle
gemakken is voorzien en waarbij

deskundige begeleiding "aan
boord" is. Over de reis in de
"States" rneldt Gradus opgetogen:
"Ik weet zeker dat wlj bU de reis
dwars door dit immense land méér
gezien hebben dan de bewoners
zelf !" Of zo'n grote reis er op
korte tennijn nog eens in zit, dat is
r-riet zeker. De wens is er wel om
nog een keer naar Canada te gaan,
niet zozeer r-rit oogpunt van een
vakantie, maar tneer oill nog eens
'n bezoek te brengen aan de familie van zijn onlangs overleden
'Canadese' broer.

Koster en de toekomst

" Ik ben dan wel 70,
maar in de bovenkamer zit alles
nog goed op z'n plaats, en met de
Irlfelrlke mankementen valt te leven; Ik teken voor de gezondheidssituatie zoals die nu is". Dus
hoe dan ook, Gradus blijft plannen
maken. De gedachte om de oversteek naar Canada te willen maken, getuigt daaruan. Verder u'il
hlj samen met Rennie senieten
van alles wat met de kinderen en
Gradus zest:

:*r Beiden zijn blij dat de z::=: :n de
dochter zogezegd ::=: -=-=-:rt zijn
gel<otnerr: Trree i -;-. '.''::ien in
een sector die -::-\3ie band
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Verslag feestavond "Het Streekje"
Eindelijk was het weer zo ver. De

niet één goed!! (Moest ziin

jaarlijkse feestavond van "Het
Streekje". We gingen met z'n al-

"Subrosa") Uiteindelijk waren er
drie met twaalf punten,(Kobus, Bé
en Ina.)maar winnaar was Anja
met 15 punten.
Anja, veel plezter met je beker en
zorg dat Kobus 'm goed poetst.
Eén persoon wist één punt te scoren (Grietje Kamies). In het vervolg beter opletten! Daarna, na

len in colonne naar bowling party
center Stadskanaal, waarbii nabij
Drouwernemond het verkeer werd
geregeld i.v.m. filevorming. Aangekonren in de zaaL lverd er eerst
koffie met gebak genuttigd. Tijdens de koffie werd er een kleine
quiz gedaan waarmee de wisselbeker verdiend kon worden. De vragen gingen over Llw eigen streek,
dus waren niet al te rnoeilijk. Maar
wat bleek; op de vÍaag'. "Wie
woout er op het streekje, die sterk
betrokken is bij drank, maar nooit
dronken is?" gaven de meeste de
voorkeur aan Rieks Radixs. Maar
helaas; fout! (Dit moest de farnilie
Harlevelt zijn.) En over de vraag:
"Hoe heet het huis van mevrouw
Timmerrnans?" rnaar te zwijgen:

enige vertraging, onze

weg punten. Maar na enige uitIeg was dit probleem ook weer
opgelost. Zo rond de klok van
twaalf kregen we honger en gingen we gezarnenlijk eten wat we
ons goed lieten smaken. Om *
12.45 sloot onze voorzitter de

avond

excuses

lriervoor, werden we in vier groepen verdeeld orn te bowlen. Na
er-rig gepruts rnet de computer kon
de strijd beginnen. Er werd met
veel piezier gestreden, waarbij het
opviel dat de r.vat oudere jeugd on-

af en wenste ons wel

thuis. Al met al een zeer gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Verder willen
wij de bewoners van het Streek-

je

der ons (Fam. Naaier en mevr.
Weerman) zich niet zomaar liet

bedanken voor de grote opkomst. En graag tot ziens op de
volgende feestavond ergens
eind

juli!

Vriendelijke groeten,
Wribbe, Yvonne en Jacob.

wegspelen. Prirna gespeeld! Wel
waren er enkele personen die problemen hadden met de beruchte
lijn, die een voetfout aangaf. Dus

lloningen met een nsambord
Door Martin Snapper is een lijstje samengesteld van huizen met naambord in ons verspreidingsgebied. De bewoners ervan zijn door hem benaderd om wat achtergrondgegevens te verstrekken over die naam.
Martin heeft al een aantal reacties ontvangen. Helaas hebben nog niet alle aangeschreven bewoners gereageerd.
Aangezien liet de bedoeling is om in het juninummer van De Dorpskrant een informatief stukje over dit onderwerp te piaatsen, daarom hier de oproep om toch vooral te reageren op de vragen van Maftin Snapper. Dus, bewoners net een naambord op het huis en die nog niet hebben gereageerd. dit onderwerp in beeld houden s.v.p.
Reacties graag reclrtstreeks naar de

schrijver.

De redactie

Beste Hondeneigenuren
Dit is een vraag vanaf de hele Buinerstraat
Wij willen jullie vragen om de honden op een andere plek te laten poepen of een schepje rnee te nemen en de
poep thuis in de container te gooien. Want je kunt er haast niet meer lopen ofje trapt in de hondenpoep en het
stinkt.
De gemeente wil graag de bordes en de veldjes schoon houden, dus laten we daar dan met z'n allen \ trtrr ZoÍ9€[l
De kinderen willes ook wel weer graag fietsen op het fietspad en spelen op het gras zonder poep aan ,Je braek en
de schoenen.
Ik neem aan datniemand blij is met hondenpoep voor de deur of het nu om de gemeentegrond gaa: .-; nietll I
Er staat ook een picknickbankje en het is toch niet fris als je daar als fietser je hapje en drank-ie nu:ti:n t-rf even

uitrust.
Iedereen wil toch een schone buurt!!l!!!
Alvast bedankt.

De bewoners van de
Buinerstraat
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woord transport daarvan. En dat
gebeurt allemaal vanuit NieuwBuinen, op dit punt het centrum
van de wereld, Terwijl wij praten
(en lekker veel koffie drinken !)
rinkelt de telefoon, frommelt de
fax papier naar de opvangbak,
piept er een of andere computer en
wordt er zowaaÍ ook nog gewoon
getypt, jawel op zo'n degelijke,
loodzware Olyrnpus.

emiddele n is o n de rh ande len,
Itet vreet papier

B

Hetzal duidelijk zljn dat een reder
die het voordeligst, het veiligst en
het snelst in vervoer kan voorzien,
dat die al hoge ogen gooit. Bij het
ene product ligt de nadruk meer op
schoon en snel transport, denk aan
leverrsmiddelen, bij een ander product is het belangrijker zoveel mogelijk ervan in één schip te stouwen, denk dan aan steenkool. Tijdens de onderhandelingen wordt
er voortdurend gecommuniceerd
over de $-prijs per ton en wordt er
in de gaten gehouden wat er gebeurt met de waarde van de $, renteschommelingen en bunkerprijzen. Daarover worden afspraken
gemaakt die voor alle partijen in
een contract worden opgenomen.
Zo'n contract heet Charterparty.
Soms staan daarin ook allerlei afspraken over gezondheidscertifi caten, controles bij laden en lossen,
verzekeringen en vergoedingen bij
schadeposten. Peter houdt zich
voornamelijk bezig rnet het op één
lijn zien te krijgen van de klanten,
zodra er zicht is op overeenstemrning dan werkt Nans alle afspraken uit in een contract. Zodrade
klanten hun fiat hebben gegeven,
dan

doorgaans 20 tot 30 kantjes A-4.

Leuk werk aun huis en prettig
wonen in onze regio
Gevraagd naar het leukste van hun
werk, erkennen Nans en Peter dat
de factoren afwisseiing. spanning
en verrassing hoog scoren. En uitenard is er het gevoel van overwinnir-rg als alle gepraat en geschrijf uiteindelijk uitmondt in
daadwerkelijke uiwoering van het
zeetransport. "lmmers daar moet
de sclrouw van roken !", zo bevestigt Peter. Hij voegt eraan toe dat
de eerlijkheid gebiedt te melden
dat ze na vele en langdurige inspanningen en met aanbieden van
de beste condities, er ook wel eens
naast grijpen. Het lastigste daarvan
is, dat niet altijd goed is te achterhalen welke factoren dan in het

zo komen we te spreken over zijn
overstap van werknemer in aclrtereenvolgens drie shipping bedrijven
naar het huidige eigen bedrijf, de
verhuizing in november 1999 van
Haarlem naar Nieuw-Buinen, de
officiële tewaterlating van KPG
Shipping per 1 februari 2000 en de

prima en gastvrije woonorngeving
alhier.
(Vervolg op pagina I l)

Tnge Berends-Hoikens

zit voor KPG Shipping de vis

Zuiderdiep 76
9521Aï Nieuw Buinen
Tel. 0599 -212628

Studio Inge

in het net. Ik heb nog even mogen

kijken naar de dossiervorming en
naar de omvang vall een Charterparty. De weg naar overeenstemrning levert soms al gauw een stapel papier op vall een centimeter
of vijf dik, de Charterparty telt

spel zijn; Peter laat zijn gedachten
de vrije loop en houdt het dan
maar op zaken als historische
klantenbinding, betere vooruitzichten in verdere toekomst er1 andere banden dan puur zakelijke.
Peter zou zijn eigen optimisme gerveld aan doen als hij na deze korte
m ij merin-e-in-m ineur n iet direct
het roer omgooide en weer breeduit over de positieve kant van
rverk en leven begint te praten. En
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Dorpskrant Buinerveen

Uit de bestaarsksmer
Een informatieve rubriek, waarin het bestuur van de Stichting Darpshuis Buinerveen u op de hoogte houdt van
de lopende zaken en actuele ontwikkelingen

Verbo
Begin deze maand is Bouwbedrijf
Wubbels begonnen met de verbouw van het Dorpshuis.
Allereerst werden 2 schoorstenen
verwijderd, \ryaarna werd begonnen met de sloop van 3 afzonder-

lijke ruimtes, die gezamenlijk een
nieuwe (multifunctionele) jeugdruimte moeten opieveren.
Uiteraard gaat de verbouw van een
oud gebouw gepaard met de nodige tegenvallerc. Zo waren de vloeren van de kamertjes zo sieclrt, dat
besloten is een nieuwe betonvloer
te plaatsen. Uiteraard heeft zoiets
ook gevolgen voor de begroting,
want een gehele nieuwe vloer is fl.
8000,: duurder dan het repareren
van de bestaande vloeren.

Om echter aan alle verbouwingswensen te kunnen voldoen, kunnen v/e niet met de liuidige begroting volstaan, nog afgezien van
eventuele nieuwe tegenvallers.
Op vrijdag 13 april jl. was er in het
Dorpshuis een bijeenkomst waar
vrijwilligers zich konden aanmel-

uwing

D orpsh

uis begonnen

den om mee te helpen tijdens de
verbouwing. De opkomst was, gezien het tijdstip, redelijk en velen
waren ook aanwezig namens hun
vereniging.
Deze bijeenkomst heeft al wat
vrijwilligers opgeleverd, zodat er
op zaterdag i4 april j.i. met een
enthousiaste groep mensen werd
begonnen met het verwijderen van
de eerder genoemde vloeren. Rond
11.30 uur was de klus geklaard en
waren de eerste
1000,: bespaard. Zo moeten er nog meerdere volgen.l!

fl.

Hieronder vind je een opgave
strook. Wil je meehelpen, alleen of
met een groepje mensen, het maakt
niet uit.
Knip het onderstaande strookje uit
en lever het in bij een van de bouwcommissieleden of bij Grietje in het
Dorpshuis. Je kunt ook een van de
bouwcommissieleden bellen

Let op, we hebben binnenkort al
nensen nodig om de multifunctionele jeugdruimte af te werken.

Omdat eÍ nog vele handen nodig
zijn voor het slopen. schoonmaken, timmeren, cv-aanleg. electrawerk, koffie zeffen, broodjes smeren, schilderen, gordijnen naaien.
noem maar op, wil het bestuur
graag een beroep doen op een ieder die een bijdrage rvil iei'eren
aan het realiseren van onze pian-

Laten we er samen voor zorgen dat
7pe een mooi en functioneel Dorpshuis h'ijgen.

nen.

Bram

Zonder

jullie hulp lukt

dat niet

!

De Bouu'commissie.
Gienus Ratering
Geesje Tinrmermans tel: 212105

HillechienusPlat tel:212862

Riensema

tel: 212808

!

&
Opguvestrook

Naam:
Telefoon
geert zich op om mee te helpen met de verbouwing van het Dorpshuis.

In ben inzetbaar voor : (soort werk invullen)
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Íportnieu utt
Reg io n ule

vo

lley b ulc o mp etitie

De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie.
57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Ook Noad doet
hieraan mee. Helaas heb ik geen complete lijst van de uitslagen.
Standen Regionaal volleybal De Hoop per 1 april 2001
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COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen

1fftu.,"
sii.gril-

Locatieadres:

P.

Dorpshuis'de Viersprong'
tel:212813

Redactie:

Janny Brinks

Geert Hilbolling
Janny Hoving
Gea Jansen
Bram Riensema

Èoord,srelrêat
3I
9524 PD Xauj'nêrveen
Te].. O599-212326
Otrefl ma-do 9-18*vr
9-f"7.30
zat.
en aoD" gêFf-otaD

SCÍIEVECO
hanrtlels<lrrderrlerning

Y. C. TrIc) LIIRINGSBLIIZEN EF{ TIIJLPS:T{JI(I(F]Iï
VO()RDLII\{PPFIrJZEN
Frijzen,/herer
?5 m dikwanclJ.g 3,2m I o o, ro É'4, 50
l"l-O mrn dj-kwandíg: 3,2m lrre ,a: F6.50
3-25 m dikwandl"gr 3,2rm I rra. sz F7 , sO

BI.t ()NS 25Va OF MEER
\/OOI{DIIItrL {}Il DE AI}\/IESPRL'S
\r()()R ALLE II.Y.C. BLTIZEN EN
HTJI,PSTtiKKE]}.I
zwAIrTll'f Y LEIIN I ZPET
WATER.LETDING VCI()R

WtI{}(}EEIIPRíJZEI{.

E-mail:
dorp s lcr antb uinerv e e n@
wanadoo.nl

(}()K TYI-EEN }IUT,PSTUKIiEN
I{IIIiBEN WIJ {}P \/(}ORRAÀD.
lL6 m wanddiktê
m/rrtaat loolo l20 m wanddikÈe
e-\tra kortiilg
I 25 lrrrr warlddiktê
lri.i :rfn:rmcv:rrr

5OO

Redactieadres:
Janny Hoving

1-,5 m lr r,+o F"0,65
2,2 w lr r,so Ft_,OO
2
ffi | r z' eo l.a,5s
"7

GIlGALVANISEEFTDE
}rOF{DEI{I(ENNITLS
SPIJLAFSTA.\D 8.5

Hoofdstraat 14
Buinerveen
teI:212446

Clz{.

IT()()GTE I84 C}T.

rll DE LE}qGTEN

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Geert en Tineke
Boekholt
Druk:
Middelj ans, Buinerveen
tel.212232

r oo-'150-200 ctví.FRIJS/
STREI{KENDE METER
SI-IICrrTS F'58.r}IIUIl +F 35,.

*}2

-b.lï

DORPSHUIS'DE VIERSPROI\G'
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Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het aÍhalen van patato etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig

MAATSCHAP ELTING
Varkens- en biggenhandel
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Hier had een advertentie
vdn uw bedrijf kunnen

á- staan.
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Adverteren in de Dorpsá*
bt
krant is de moeite waard,
FÈ
èrp vroag het onze huidige
uÈ
adverteerders.
a.l

Regelmatig wijden wij
een artikel in deze krant
i*
9'Ê aan een van onze adverteerders, extra gratis rc(ax
clame dus! !

tel. 212634 / 212898 I 212383
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Dorpskrant Buinerveen

Voor al uw advisering bij:
. Aan- en verkoop van
onroerend goed

. Aankoopbegeleiding
Voor een vrijblijvende
hypotheekofferte
Ook op zaterdag
geopend op afspraak.
Uw dichtstbijzijnde HUIS advieskantoor:

Torenlaan
rorenraan za,
uotger
2a, Borger

a (o599) 23 g1 02
Of bel gratis

r

{O8OO} O23

87 gz

Tevens vestigingen in:

Deftzijl, Diever, Dwirgeloo, Exloo, Emrnen, Erica, Giebn, Haren, Roden, Stadskanaal, Veendam en Zuidbroek

Hilberms
Floofdstrqat 39 tr
9531 AB Borger

Tel: 0599 - 23ó 127
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