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Jaargang 10 Nummer 4 September 2002

"Kunnen jullie voor de
dorpskrant niet een stukje
schrijven over ....... en je
kunt het mailen"
Deze waag zullen veel dor-
pelingen te horen krijgen
als ze Martin tegenkomen.
En aardig als ieder Martin
vindt, willigt ieder dat ver-
zoek op een onbewaakt mo-
ment in. Alleen zit je dan
tegen de inleverdatum met
een probleem. Wat schrijf
je.
Ook daar biedt Martin de
helpende hand en brengt
wat ondersteunend materi-
aal en kun je aan het werk.
Goed. Martin vroeg op de
officiële oplevering van de
netwerken(computers dus)
of Gerhard of ik een stukje
wilden schrijven over de
invoering van de computers
in de school en wat dat net-
werk precies inhoudt. Daar
om een e-mail als begin.
Het netwerk op onze school
(OBS 75) bestaat uit 9 com-
puters, waarvan er 8 ver-
spreid zijn over de lokalen.
Eén computer is voor de
directeur om er de admini-
stratie op te doen.
Dat de meeste computers in
de bovenbouw (groep 5 tlm
8) staan heeft een reden.
Via het netwerk z\n de
computers namelijk aange-
sloten op Kennisnet en via
Kennisnet kun je gebruik
maken van internet en e-
mail.

Netwerk op school 75

Van de kinderen wordt aan
het eind van de basisschool
namelijk verwacht dat ze
kunnen e-mailen en van het
internet gebruik maken om
zob.v. informatie te kunnen
opvragen en zoeken voor
werkstukken en spreekbeur-
ten. Verder moeten zij ook
gebruik kunnen maken van
een tekstverwerker (typen),
digitale encyclopedieën
(gebruik van zoekwoorden).
ln de onderbouw moet het
gebruik van de computer
natuurlijk gbleerd worden.
Kleuters leer je natuurlijk
eerst omgaan met een muis.
Dan komen er programrna's
waarbij de kinderen oefe-
nen met hetgeen ze hebben
geleerd. Denk hierbij aan
kleuren, groot en klein.
Naarmate de kinderen ou-
der worden komen er.ande-
re progrilÍlma's bij, zoals
lees- en rekenoefeningen,
woordjes oefenen, plaatsen
leren voor aardrijkskunde.
Hier ligt de nadruk dus
meer op het oefenen.
Om het gebruik van e-mail
te stimuleren kÍijgt ieder
kind vanaf groep 5 een ei-
gen e-mailadres 0p de

school. In de loop van de
laatste 4 jaar op de basis-
school leren ze dan hoe ze

moeten e-mailen, het maken
en bijhouden van adresboe-
ken, wat er wel en niet in
een e-mail mag staan enz.
Voor het gebruik van inter-
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net geldt hetzelfcle eigenlijk,
waarbij ook nog de mogelijk-
heid bestaat om zelf of met
anderen een eigen website te
maken.
Zo kan ik nog een hele poos
doorgaan, maar dan wordt het
vervelend. Kom eens op
school kijken hoe het in el-
kaar zit.

Fokko van der Schuur.
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AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Activiteitencommnsrc

Wij gaan weer van start
met de volgende activitei-
ten:

07 sept. Klootschieten
Aanvang
L9.00 uur

12 okt. Bingoavond
Aanvang
20.00 uur

02 nov. Spokentoeht

Opgave tot 1 oktober
2002 bij T. Boekholt
tel.0599-212869

23 nov. Bingoavond
Aanvang
20.00 uur

Ideeën zijn altijd
welkom- Aarzel niet, neem
contact op met de
a ct iv it e it e n c o mm is s ie.

De activiteitencommissie.

DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder een lijstje met de data van verschijning van de volgen-
de dorpskranten in 2002 en 2003 en de data waarop het materiaal
(foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Janny Ho-
ving, Hoofdstraat 14, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redac-
tie streeft er naar om zich aan alle data te houden, hoewel uitzon-
deringen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover berich-
ten we zo mogelijk bijtijds!

Nummer 5, oktober 2002
Inleveren woensdag 3 oktober
Verschijning:21 - 27 oktober

Nummer 6, december 2002
Inleveren woensdag 4 december
Verschijning:23 - 29 december

Nummer l, februari 2003
Inleveren woensdag 5 februari
Verschijning: 24 februari - l maart

Nummer 2, april2003
Inleveren woensdag 2 apàl
Verschijning:21 - 26 apnl

Nieuws yan de visclub "De Graskarperttte Buinerveen

Het besfuur van de schaatsvereniging Buinerveen e.o. heeft voor deze zomeÍ weer een aantal vis-
wedstrijden vastgesteld en wel op de volgende dagen:

28 september aanvang: 13:00 tot 16:00 uur
19 oktober aanvang: 13:00 tot 16:00 uur

Noteer deze dagen
alvast in uw agenda.

Alvast een goede
vangst toegewenst.

Het bestuur.

" 
,'ji*

Zuidei-diep 16-1
9521 AT Nsr-Buine

Tel- 0599-21251
Fax 0599-212171
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Zes jaar terug ben jij hier
begonnen
Dorpshuis de Viersprong
te Buinerveen
In Drouwnerzand was je
met meerdere
Ineens begon jij toen al-
leen

Een paar maand daarvoor
was jij hier vrijwillig
Maar daar kwam gauw

verandering in
Jij wilde graag een beetje

de baas zijn
En daarin kreeg je toen je
zin

Het werd steeds drukker
achter de tapkast
En in de keuken moest ook
wat staan
Toen kwam er snel meer
personeel bij
En nu is iedereen steeds

voldaan

Ook in de zomer niet met
vakantie
Want dan heeft iedereen

extra dorst
Maar in de winter dan
wordt het anders
Dan geniet Griet van de

vorst

Want ook dan reist ze naar
verre landen
Waar onze scheuvellopers
zijn
Op de tribune, sportieve
trui aan

En daar maakt ze vast heel
veel gein

Met de verbouwing daar

had je het druk mee

Veren, behangen niets was

te veel
Ook wist je alt|d overal
raad op
Al was het een verstoPte

WC

Ook zijn de dakgoten wel
eens smerig
Dat is voor jou ook geen

probleem
Dan vlieg je snel de trap op

naar boven
Zo z4n ze schoon net als

voorheen

Jij gaat ons nu voor altijd
verlaten
Jammer, de koffie was nog
zo goed

Ook kun je brj ons komen
zingen
Tijd heb je nu in overvloed

Wij willen jou nu voor alles

danken
Geniet nu maar van je pensi-
oen
Dit zijn echt hele mooie ja-
ren
Die kun je nooit meer over-
doen

Wijze lenteliedje:
geschreven door
Hadewich Sanders.

AFSCHEIDSLIED GRIETJE KUIK Toneelvrienden

Wij de toneelgroep "De
Schoakel"zijn in'eer begon-
nen met goede moed met de

repetititie van het toneel-
stuk "Kind an Huus".
Omdat wij vorig jaar geen

uitvoering hebben kunnen
geven blijven de donateurs-
kaarten geldig.

'Wij gaan voor u optreden
op 30 november en 14 de-
cember. Dus houd een van
deze data vrij. Wij hopen u
op een van deze avonden te
zien.

Toneelgroep De Schoakel

.tt'-\
Ook voor:

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds

mogelijk

Jolondq von deÍ Scheel
Zuiderdbp 333
9521 AJ tlieuw-Buinen
Iel,: 0599-óll23l 8ênf,ndeltng

Pedicue
r <ríqprooft
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B.B.C. C1 B.B.C. D1

2e klasse AI rijd Poule AI rijd
S.J.S. C2 10:45 uur N.\ry.V.V./Titan D2 09:00 uur

Valther Boys Cl l0:00 uur E.H.S.'85 D1 11:00 uur

N.W.V.V./Titan Cl 09:30 uur Weerdinge Dl l0:30 uur

Vathermond Cl 10:00 uur Seta Dl 10:00 uur

B.B.C. Cl 10:00 uur B.B.C. D1 10:00 uur

Mussel Cl I l:00 uur E.E.C. D1 12:00 uur

T.E.V.V. Cl 10:00 uur

\ileerdinge Cl 09:30 uur

H.O.C. Cr 14:00 uur

KSC/Schoonoord
C1

10:00 uur

s.P.w. cr 10:00 uur

MusselkanaalC2 14:30 uur

Vervolg van pagina 5

Namens de jeugd zoeken we nog leiders of leidsters voor onze jeugdvoetballers bij de F-
junioren. Wie oh wie kan zich hier voor vrijmaken en voelt zich geroepen. Opgave bij Co-
rina Martens telefoon 212993 of bij H. Dol telefoon 06-28090185.

Voor actuele informatie van de voetbalvereniging kunt U terecht op de intemetsite:
www.hilbolling.myweb.nl

De nieuwe kijk op schoomoken en lichoomsverzorging.

Voor verzorging von uw demonstrotie en informotie kunt u

terecht bij:
iÀorion Sibon

B.B.C. EI B.B.C. FI

2e klasse AP Tijd 4e klasse BQ Tijd

Borger E2 09:00 uur s.P.w. F2 10:30 uur

H.O.C. El 10:00 uur T.E.V.V. Fl 09:30 uur

B.B.C. E1 09:30 uur Stadskanaal F3 09:30 uur

E.E.C. E1 10:45 uur B.B.C. Fl 10:00 uur

Ter Apel '96FCE2 11:30 uur Ter Apel '96 FC F5 09:00 uur

Valther Boys El ll:15 uur Valthermond Fl 09:00 uur
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die tijd: "Ik herinner me
maar al te goed, dat ook de
nieuwsgierigheid naar me-
chanismen, technieken en
constructies begon toe te
nemen. Ik wilde weten hoe
het zat en wat de achter-
grond van de dingen was".

Na 15 jaar ervaring, een
nieuwe start

De familie Rijkens is
doende om een voor de
regio bereikbare en betaal-
bare'aanlegsteiger' voor
kapotte fietsen op te zet-
ten. Het bereikbaar zijn
wordt ondersteund en aan-
gemoedigd door hun opzet
om in voorkomend geval
de fietsen bij de klant op te
halen en terug te brengen.
Een gratis service, die
vooral door ouderen wordt
gewaardeerd. Het betaal-
bare krijgt gezicht als de
rekening wordt gepresen-
teerd; Zeker niet duur,
vooral omdat met een con-
cumerend uurloon wordt
gerekend, en omdat -als
de klant dat wil- eventueel

Voar rêparcties vcn uw fiets

Tinus "
ïweewielers

Ncorderdiep 14 Nieuw-Buinen

ïevens verkoop gebruikle fielsen
0599 - 5121.66

gebruikte onderdelen kunnen
worden toegepast.

Tinus zegtdat hij in de aanloop
naar een goed lopende 'winkel'
het vooral zal moeten hebben
van de kwaliteit die hij afleverr.
Dat leidt tot de z.g. mond tot
mond reclame. HU wil laten
weten dat hij in staat is om alle
klussen te klaren, en daarvoor
garant te staan en aanspreek-
baar te zryn."En als er eens iets
héél moeilijks op me af komt,
dan kan ik gelukkig altijd een
beroep doen op het Assense
bedrijf. Dan duurt het even lan-
ger, maar daarom heb ik altijd

een paar leenfietsen klaar
staan. Ook een service, die
gratis is", aldus Tinus. Ge-
vraagd naar de reactie naar
klanten die op een tweede-
hands kanetje uit zijn: "Heel
simpel, vanuit mijn camping-
periode en de goede relatie
met Assen, kan ik als het wa-
re op maat leveren. Bij huis
heb ik een kleine voorraad,
waar misschien op dat mo-
ment van vragen niets tussen
staat; Geen zorg, ik zoek heel
precies nÍur wat de klant
wil !".

Elke vakman of hobbyist
kent voorkeuren, evenals din-
gen die hij liever aan 'n ander
overlaat. Dat zal bij een fiet-
senmaker niet anders zijn.
Met deze voorzet mocht
Tinus ook even stoeien. Hij
vertelde dat het oplappen van
die echte oude opoefietsen
zijn lust en z'n leven is. Als
hij daarmee aan de gang is,
dan gaat hï daar helemaal in
op, dan wint de aardigheid
van dat klussen het van de
kosten en van de tijd die hij
erin moet steken. Hij kijkt
wat somber als hij het heeft
over een muurvast zittend
stuur. Dat is een ramp en

^-,,#ï
";;;"t:'

Complete'W'oninginrichting
eÍl

Meubelstoffering

Meubelhuis

Al vanaf 1922

de Groot
Zuiderdiep 2í

9521 AA Nw. Buinen

te1.212367
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KRANTEN. BLADEN- EN FOLDERBEZORGERS

l)e mensen onder ons die de krant lezen, en dat is iets meer dan koppen snellen, w-orden gewaar dat
ook het bezorgen van de krant een vak geworden is. De uitgever is er alles aan gelegen dat het dage-
lijkse of wekelijkse nieuws op tijd en correct in onze brievenbussen glijdt. Dat gaat ook op voor bedrij-
ven en winkeliers die hun waren aanpr4zen en onze kooplust willen aanwakkeren door het (laten) ver-
spreiden van hun folders, brieven en boekjes.

Het zal in het verspreidingsgebied van deze krant, De Dorpskrant Buinerveen. niemand ontgaan, dat er
heel wat jongens, meisjes, maÍrnen en vrouwen druk zijn met het bezorgen van al dat materiaal. Met zo
mogelijk alle kranten- bladen- en folderbezorgers gaan we een kort gesprekje voeren. Daarin zullen
steeds dezelfde onderwerpen aan de orde komen. Per gesprek volgt een verslag in deze krant. Voor
later: Best kans dat de verkregen informatie te zijner tijd een aardig schema aan overeenkomsten en
verschillen zal opleveren.

Het zal in bedoelde gesprekken met de bezorgers steeds draaien om:

-Wie;
-wat;
-waÍtneer;
-waarom;
-hoe;
-aantal brievenbussen:
-verdienste (in €);
-hoe verdiende (€'s) besteed of te besteden;
-vervanging bij verhindering:
-wanneer is bezorgen niet leuk;
-wanneer is bezorgen wel leuk;
-opvallendste ervaring;
-wat wil je nooit meer meemaken;

In de hier aangekondigde serie gesprekken en verslagen zalhet spits worden af_bebeten door enkele
leden van het gezinDrenth uit de Lindenlaan.

Kijk uit naar het novembemummer voor de eerste aflevering in deze serie or.er de brengers van recla-
me, nieuws of andere wetenswaardigheden.

Martin Snapper

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel (0s99)2t2740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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De finale, Team Belofte tegen The Doors, werd door Team
Belofte gewonnen met 10-8 en 11-8.

ffi & "iïïnuv/il sïrR.,ffi*

In de strijd om de derde plaats werd door beide teams een
set gewonnen, maaï had Bouwbedrijf Wubbels een 3 pun-
ten hoger saldo dan het Springteam.

Al met al een zeer geslaagde middag met een verrassend
nieuw team als winnaar!

De uitslag:
1 Team Belofte
2 The Doors
3 Bouwbedrijf Wubbels
4 Springteam
5 Moeras Power
6 Diep Triest
7 Team Ter Veen
8 Boerenprut
9 Zuiderstraat2
10 Rouwdouwers
I I TimmeÍmans Grondverzet
12 Diesel
13 Streekie 1

14 Streekie 2
15 Wuppies
16 Zuiderstraat 1

17 Fam. Talp
18 Dark Team

NOAD (Gymnastiek, Bewegen op Muziek en Volleybal in
Buinerveen / Nieuw Buinen)

SEPTEMBER EN OKTOBER
VOORDEEL:

Iedere vrijdag en zaterdag
in september en oktober

Lopend Buffet

Onbeperkt eten loor slechts

€ 12.50 p.p.

Bil inleverine y:tn .ie:e advertentie

€ I.t)0 p.p. korÍing

(tneerdere person.n oo I ecít'eríentie ntogetíjk)

=) Iedere màànrlr eel-l ai-i,ler afl.raalmenu (=
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Zouls het vroegef was......
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zljn fotomateriaal)

In otnsïreeks 1860 is deze stellingmolen gehouwd op de hoek Moletilaan \-oortíerdiep.
De stellingv,erd gebruikr om de wieken op de wind te zeÍïen.

De bctvenbout4,en de stellingv,erden in 1935 verwijderd en in 1994 is hiiwlledig afgebroken.

H*q !4firre i-luisi\ïsuw Suin*n

De tweede woning op deze "fbto van het witte huis v,as vroeger hel Groene Kruisgebouv,.
Je kunÍ het nog zien aan de naam op de voorgevel.
Dit gebouw werd aanbesteedvoor ca 4300 gulden en op 22 oktober 1938 geopend.
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Een Fries is op vakantie in Drenthe en loopt met'n hongerige maag het dorpshuis Buinerveen

binnen. De eetlust werd aangewakkerd door de stevige stukken beton en de sierlijke palen voor 
-

de deur. Op z,nbeste Nedeí*ar zeg! deFries tegen de man achter de bar: " Breng me alsjeblieft

een gebrón kip met alles erop en eraan !" Na ongeveer een kwartier komt de barman aange-

danst en zet eengroi. ,"t uut op oe hoektafel. De Fries haalt het deksel van de schaal en ziet - tot

z,nontzetling - áat áe kip *á een bout heeft. Boos, onthutst en ontzet roept hij de beheerder

van het Dorpshuis. In vertaalbaar Fries zegthlj: "Ik bestel een hele kip en ik krijg in de pan 'n kip

met maar één poot. nii on. heeft een koe iier poten, 'n paard vier benen, een fazant twee stengels

en ,n kip 2 poten. En als je me niet verstaat, pót"tr is bouten, bouten is poten- maar w'el altijd2 l"

De pas ni".r*" beheerdeiblijft beleefd en legl zo rustig mogelijk uit: "Mene.er.deze kip heeft ge-

vochten met een andere kip,-met'n kip uit de Noorderstraat, enverloor zo njnbout' Dat snapt

u?"
zegtdeFries: 'oNou, ik wacht nog wel even, maar breng me dan toch maar de kip die gewonnen

heeft. . ."

Zojuist zijn ruim 400 mensen aan een cruisetocht begonnen, vertrokken uit de haven van Delfzijl

.r, op *"! rruu, de Middellandse Zee.Inde theaterzaal van het schip, de eerste de beste avond een

optràd"tt-rr* de wereldberoemde Chinese goochelaar Kahn Nih Yop.

Fiet zit de goochelaar echter niet echt -*"itr de zaal zit eencruise -lieflrebber- die zijn papagaai

bij zich neét. De bemoeizuchtige en nogal drukke vogel, gooit zo af en toe 'n paar kreten de zaal

in. Si; een van goocheltrucr, ,Àluk voór de afronding ervan, roept de papagaai: "Let op, z'n

rechter zakl,, Truc mislukt. Bij een volgend nummer van Kahn Nih Yop gebeurt iets soortgelijks.

Net voor het welverdiende applaus verklapt de papegaai "Letop, linker mou\\' l" Hoogst initant'

En dat gaaÍ zobijna de hele àvond door, Iiahn Nih Yop komt zo met zijn shou-niet uit de verf.

Ten noorden van Terschelling is er een heuse ontploffing aan boórd, het schip iliegt uit elkaar,

rampspoed alom. Goochelaai énpapagaaiweten zich vast te klampen aÍm een los geslagen grote

dekàeur, ze kijken elkaar verbaasd aan, zeggenlange tijd niets. Na ruim een uur dobberen, rond-

kijken over zee en wachten op redding, zegt de papegaai:

"Oké, ik geef 't op, waar heb je het schip gelaten ?"

Bij Hartiief in Buinen zit eengast aan het ontbijt. Die vraagt aan de ober wat dat voor haan waso

aiá fri.; de avond daarvoor grgát"n heeft. De ober polst voorzichtig of er iets mis mee was. De

gast: ;Smaakte wel, -u* l, niet goed gevallen, om 4 uur vaÍrmorgen ben ik wakker geworden en

It n.U de slaap niet meer kunnen pakken". Staat de ober beteuterd te kijken, tranen tÍrz'ír ogen,

enzegf:" Tia,4 uur was altijd zijn tijd !"

A.N. Thony

HO(}R]rl,STNA
lrlrjïïlll."{ríffiin

Wegenbouw

Êioleríngen

Siraatvlerken

Grondwcrken

Cultuur-ïechniek


