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Verkeershinder door werkzaamheden aun de N374
Er r,rtrrdt rolop eeu'erkt aan de
\res tussen Buinen en Stadskanaal
O,i371). Zoals misschien bekend
zijn in die weg z.g. sporen ontstaan. Die smalle, ondiepe
"slootjes" zijn vooral bij regenweer erg gevaarlijk. Het kan gebeuren dat de auto dan gaat planen, een vakterm voor loskomen
van het wegdek. Uitleggen wat het
betekent om de gÍeep op de vaste

voor de aanwonenden aan

dus hebben die chauffeurs allemaal haast.

Zoals bekend, helpen de 50 KM
borden nu al niet echt op het indrukken van gaspedaal of aandraaien van de gashandle. Ook de
opvallende spandoeken met "de

verliezen, laat ik

kinderen
weer naaf

graag over

aan

school" ha-

automobilis-

len weinig
uit. Het op

ondergrond

de

te

ten die dat lan-

zich smalle
wegprofiel
maant ook
al niet echt
tot vermindering van

ceergevoel hebben meegemaakt.

Rij kswaterstaat
Drenthe laat weten dat het werk
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een

waarschijnlijk 6 weken zal duren,
eventueel bij tegenvallers kan uitlopen tot I december a.s.. Er worden in die periode een paar omleidingroutes aangegeven. Bijvoorbeeld vanuit Stadskanaal wordt
men geacht via Gasselte naar Borger te rijden. Wil men van Borger
naar Nieuw-Buinen en Stadskanaal, dan voert de route vanuit het
noorden langs Gasselte en Gassel-

ternijveen. Komens vanuit

lnhoud

deze

route extra oppassen geblazen zijn.
Ten eerste er is veel meer verkeer,
ten tweede ze moeten omrijden en

het

westen en zuiden worden de verkeersdeelnemers via Buinerveen

meer
dan vlotte doorstroming. De
'dichte haag' van dikke bomen
leidt evenmin tot ontzag. Dus, dan

zelf maar extra goed opletten, en
vooral de (spelende) kinderen nog
scherper in de gaten houden.

Een enkele keer een "flitsende"
snelheidscontrole houden, is dus
niet uitgesloten. Het is maar dat u
het óók weet ! !

Namens Plaatselijk Belang
Gevraagd aan onze wijkagent of er
extra gecontroleerd én geflitst zou

kunnen worden ? "Ja', o'Nee" en
'oTia".De politie kan er niet dagelijks bij gaan staan, wel zal er iets
meer tijd en menskracht op het

Martin Snapper

omleidingstraject worden gezet

geleid.
Ook voor:

En dat hebben we al ervaren. Bewoners en bezoekers van de kern

- manlcure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds

Nieuw-Buinen en Stadskanaal
(West, Zuid en Centrum) zullen
hun reisdoel bereiken via Hoofdstraat Buinerveen, Zuiderdiep en
verderop Noorderdiep NieuwBuinen. Dat gaat gepaard aan een
fors aanbod van verkeer. Het zal

mogelijk
Jobnda vqn deí scheeÍ
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AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Activiteitencommissie

6

OPROEP
Geachte inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen,

okt.

Bingoavond
Aanvang 20.00uur

De jeugd van Buinerveen en Nieuw-Buinen en de activiteitencommissie

zijn van plan om in het laatste weekend van mei 2002 iets te organiseren.
10

nov.

Bingoavond
Aanvang 20.00uur

Ideeën zijn alÍijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op
met de a ktivite ite nc ommis s ie.

Het idee is het volgende: een disco op de vrijdagavond van 19.00 tot
21.00 uur voor de jeugd ím groep 8 en van 22.00 toÍO1.00 uur voor de
ouderejeugd.

op de zaterdagavond

is er een feestavond gepland en op de zondagmiddag
een zeskampachtig gebeuren.
voor deze zeskamp denken we aan teams van brjv. 4 personen. Als hiervoor belangstelling is kan men zich hiervoor opgeven tot 31 oktober in het

dorpshuis of bij A. Habing Zuiderstraat 14a9524 pJ Buinerveen.

Let op:

Wij hopen op in íeder geval l0 teams

l3

oktober a.s.
U itvoering gy mvereniging

I{OAD

De jeugd van Buinerveen en Nieuw-Buinen en de activiteitencommissie.

Aanvong: 19:30 uur.
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In Buinerveen: Lightrail of zweeftrein ?
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Wethouder Van der
Veen - Kruit een warm voorstander te zijn van het opnieuw aanleggen van de railverbindingen
Stadskanaal - Buinen - Assen.
Die wil er echt alles aan doen om
tot een betere relatie met Stadskanaal te komen. Wethouder Haikens, met Economie in zijn Portefeuille, heeft er lucht van gekregen
dat het stedelijk bolwerk Groningen/Assen een zw.eeftreinverbinding naar Emmen en verder door
naar Twenthe wel ziet zitten. De
Drenthe-Twenthe-exPress zou dan

Zo schijnt

Ik vertel de belangstellende lezer
niets nieuws met de stelling dat
het openbaar vervoer in onze regio
best een heel stuk verbeterd kan

worden. In het kader van de z-g.
platte kilometerheffing is vastgesteld dat de inwoners van Drenthe
vrijwel de meeste autokilometers
maken. Met het presenteren van de
Viifde Nota Ruimtelijke Ordening
kunnen we de trom roeren, immers
minister Pronk geeft heei Nederland de ruimte om moderne vormen van openbaar vervoer oP de
kaart te krijgen.

De gemiddelde krantenlezer

gelijk is.

tussen Buinen en Buinerveen over
het landschap zweven. I{aikens en
Van der Veen zien samen vast
kans een overstapperron te maken

nabij het knooppunt Buinen (of
directe omgeving). Petje af voor
visie

!

Wethouder Bruintjes is het (weer)

niet met zijn collega Wethouder
Haikens eens, en blaast stoom af
door te roepen dat het allemaal gebakken lucht is. Onze gemeentesecretaris laat zich per ongeluk ontvallen (ia,ja, daÍ gaat echt per ongeluk !) dat Bruintjes zeer gecharmeerd is van vervoer over water.

en

joumaalkijker zalhet niet zijn ontgaan dat er in Nederland oP vervoersgebied tal van initiatieven

VERBOUW
ONDERHOUD
NIEUWBOUW

snelheidstrein van de Randstad
naar Groningen, een zweeftrein-

RENOVATIE

worden ontplooid. Die kunnen
misschien ingepast worden in die
ViiÍde Nota. Ik noem de Hoge-

MATERIAAL VERKOOP

verbinding naar Duitsland, het
doortrekken van de spoorverbinding Groningen - Utrecht naar de
regio Breda/Tilburg en dan verder
België in, tenslotte het opkrikken
van onrendabele lijnen en voorzien in regiovervoer met lightrail.

BOIJ\A/BEDF<.IJ

WUBBELS

Kansen voor onze gemeente
Op 'n gegeven moment had ik al
deze plannen en mogelijkheden,
inclusief de kaart van Nederland,
overzichteiijk op miin netvlies
staan. Wat is er dan tegen om de
lvereld eens te bezien vanuit onze
regio ? Anders gezegd: Laten we
er eens van uit gaan dat het gebied
tusseu de Drentse Mondenweg en
de Buinerweg het centrum van de
wereld is. De wereld is rond. Dus
waarom ook niet. Ik stel me za
voor dat ook het College van B &
W van onze gemeenïe zal Proberen er voor dit gebied uit te slePen
wat op vervoersgebied maar mo-

ZUIDERSTRAVAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TÊLEFOON 0599-2 12603
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.ia nog bedankt

Zomaar een simpele dinsdagmorgen een rondje "Merasbos" met de honden.

Dezonlaatzich even zien, de vogels

om op te zitten.
zingen het hoogste lied en het ruikt heerlijk zomers. Rust, alom. Gezellig, zo af en toe een bankje
morgen had
Want
deze
denk
ik.
gebruik
van,
Dat vindt de jeugd natuurlijk ook. Die maken er ook gràag en vaak
ik weer een puut vol afual. Lege zakken van chips, koetjesrepen papiertjes, lege zakjes shag (zwaar en halflege kauwgom strips.
zwaar!),lollypapiertjes, bierdopjes, zakjes van winegums (erg populair de laatste tijd!) en
weer gezellig
Zo kan ik nog wel even doorgaan met het opnoemen van artikelen uit de supermarkt. Het was dus
met
en
dollen
kletsen
.ie vrienden en
geweest rondom de bankjes en dat moet ook. Je zal toch ergens moeten
je
is er dan beter dan een bosje in de buurt. Prima natuurlijk, want per slot van rekening ben

vriendinnen en wat
jong en je wil wat, wat dan ook!
Je hebt ze toch ook meeMaar waarom niet even de lege zakjes (deze keer geen blikjes) en papiertjes opgeruimd?
jullie al door dat ik
genomen e' op de terugweg zijn ze echt minder zwaart Kleine moeite lijkt mij. of hebben
jullie thuis leuk zouden
met mijn plastic puutjelullie rommel vaak opruim? Ik denk trouwens niet dat ze het bij
of niet?
vinden om die zooi in de tuin te vinden. En het "Meras" is eigenlijk de tuin van ons allemaal.
om het "Meras" schoon te
Goed, ik hou op met zeuren en zegalleen nog even, probeer een beede mee te denken
houden. Bedankt alvast.

p.S.

0

ja, nog bedankt

ik had deze keer geen plastic puutje bij me, maar die hadden juliie óók achtergela-

ten. Dat scheelde weer!
Groetjes,

Marja Rous

Al vallaf 1922
Cornplete Woninginrichting
en
*;

Meubelstoffering
Meubelhuis de Groot
Zuiderdiep

21

9521 AA Nw. Buinen
1e1.212367
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elkaar. Natuurlijk was er weer een

van de leiding die zich zelf zo uitsloofde en ook alle spelletjes meedeed hij dacht dit levert extra punten op rnaar onze hoofdscheidsrechter ( een echte geitenbreier)
was werkelijk nergens op geen enkel gebied te beinvloeden al werd
hij wel erg verlegen toen een van
de dames van een
groep hem probeerde te paaien
door hem over zijn ????? te wrijven.

Hij liep met een rood hoofd weg

en vertelde direct drj jrj krrjgt
ook geen extra punten. Tegen een
uur of 2 half 3 waren we weer bij
de kampeerboerderij nadat de kinderen een kopje thee of iets anders
hadden gedronken kregen zij de
tijd om iets voor hun zelf te doen.
Wat van onze kleintjes gingen bij
slapen en de rest vermaakten zich

door te knutselen, buitenspelen of
een spelletje binnen. Ook een van
de leiding ging naar bed en de rest
ging klaverjassen of iets dergeli.jks. Tijdens onze vrije tijd moesten de leiders/leidsters nog wel
even een aantalvragen beantwoorden dit i.v.rn het " Coachspel"-je
kon hier 5 purrten halen voor je
groep. Biina alle leiders(sters)
haalden 4 punten behalve B.J Kremer hij had er maar 1 goed. Na
onze vrije tijd ging een van de
leidsters een pan soep maken wel
12 liter en later met ons hoofd

huishoudelijk dienst "Anna" pannenkoeken bakken. Na het eten
hadden wij nog + 2liter soep over
en I pak meelvan de 5 (heel erg
goed gegeten). Als toetje kregen
we een ijsje dat we ons lekker lieten smaken. Nadat we alles hadden opgeruimd en afgewassen
werd het tijd om alle jongens en
meisje onder de douche te stoppen. Je hebt er altijd verstrooide
professors bij ze leggen hun handdoek en ondergoed in I douche en
gaan zich wassen in een andere
douche tja'ljerk je was vast nog
heel erg moe. Dan heb je er nog2
bii die alle kranen maar open doen
zodal er een kind in paniek komt
vertellen dat de gang nat is. Zodat
de moeder en tante eerst moesten
dweilen voordat ze koffie konden
drinken. Tegen halfnegen konden
we beginnen met het Regenboog
spelbij dit spel kon je als ploeg
maar ook individueel punten halen
zodat ook de kleintjes goed hoog
konden scoren.
Spel I
Liedjes op
schrijven en ook kunnen zingen.
Maar als 1 ploeg een liedje zong
en die had de volgende pioeg ook
op het papier staan konje hem
wegstrepen. Op het laatst ging het
tussen ploeg amstel en Nefit de
laatste ploeg heeft dit spel gewonrlen.

Spel 2
Slingers plakken in 10 minuten zoveel mogelijk
rondjes aan elkaar plakken je

KAPSALON WONNE
Tientjes goedkoper
I

Zure permanent kort haar voor maar f. 80,00
Knippen f. 16,00.
Tel (0599) 212500.
l

O rg a n i satie Re i kí -w e e ke n de n
Egyptic Healing
Verkaop etherische oliën en wieraok

l

moest de rondjes nog wel zelf maken van reepjes papier.
Spel 3
Ballonnen opblazen en net zolangblazen tot dat
het knapte.
Spel 4
34 damstenen
op elkaar stapelen en dat moest
om €n om dus elke speler van de
ploeg kreeg een aantal beurten viel
het om konje overnieuw beginnen.

Spel 5
Als een trein
achter elkaar zitten en dan zo snel
mogeliik een rondje om de tafel
wie achteraan zat begon die ging
naar voren eflz. enz. net zolang tot
iedereen van je ploeg over de
streep was. Spel6
Een lepel aan een stuk touw die
ging je linkermouw in en moest je
rechterbroekspijp weer uit en de
tijd werd stilgezet als de laatste
speler van je ploeg ook het touw
uit zijn broekspijp had. Onder het
genot van een hapje en een drankje werden deze spelletjes gespeeld.
Alle spieren kwamen deze avond
aanbod vooral de lachspieren.
Want elke leider bedenkt nu liedjes van Ede Staal die kunnen de
jeugd van tegenwoordig toch liet
zingen nee neem nou dat van de
Amstelgroep" Zie ginds komt de
stoomboot". Maar zo als ik al vertelde doordat ook de E/D junioren
hoog konden scoren was aan het
eind van de avond de ranglijst volledig omgegooid. Wie o wie ging
Zondagmorgen vertrekken in de
gele trui. Thom was de gene die
met zijn ploeg hoog had gescoord
dus ook voor zichzelf. Maar er
konden nog 5 jongens winnen n.l

Thom, Alex, Kristiaan, "ljerk en
Christoffer.

De ploegen stonden er op zaterdagavond als volgt voor.
Nummer I gedeeld door Strikers
en Tsv

2
3

Amstel

Nefit

Rivaliteit al om tussen de beide

{f",{\" \*

Zuiclersriep Ëí? 1 trlieuHr-&ulnen*
Tel. osss ) zt zv 73 f Fax ossa 2"{ s? Ê3

Ook aan huis verkoop

nummers l. Nadat de kleintjes hun
pyj ama' s hadden -aan getrokken
was het tijd voor hun om te gaan
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Nummer 3 Kristiaan
Nummer 2 Alex en Christoffer
Nummer I Thom

Dolblij een dansje en acrobatische
toeren die het zeker in een clown's
ilummer in het circus niet gek
doen was het gedrag rnaar zeker
zeer wel verdiend. In deze opstelling eerst Thom en toen Alex en
Christoffer er naast, en toen de rest
gingen we naar het eind van het
Osdijk te Buinerveen. Daar stonden alle ouders en belangstellende
al op ons te wachten met bloemen.
Maar voor ze hun zoonldochter
konden verwelkornen was de eer
voor Thom en werd hij gefeliciteerd door onze "Blauwe Toer
Miss" Mariet Hoving vanhaar
kreeg hij de krans en natuurli.ik het
mooiste een onvergetelijke kus.
Na een ereronde over streekje gingen we naar de kantine om alle
prijzen uit te reiken.
Flet

p

loegenklassement.

I Strikers, 2 Tsv,

3 Arnstel

Nefit

Het leuke van dit was de rivaliteit
tussen de nummer 1 en 2 dit omdat
men dacht dat ze gelijk stonden
maar dit niet zo was omdat het
Coachspel er nog niet bij op was

geteld. En jajammer B.J , Geert

wist wel hoe Peter Koelewijn zijn
eehte naam was.

Uitslag Individueel

1

Thom

2

Alex

2

Christoffer

4

Kristiaan

5

Leander

8

Drvayne

9

Edwin

10

Jeffrey

I

Hendrik

12

Sharina

i

6
7

Tlerk

deze was unaniem gekozen door
de leiding en hij is gegaan naar
Alex. Na het eten van een patatje
frikadel of koket ging iedereen
lachend of huilend van de moeheid
naar huis.
Alle jongens en meisjes willen we
heel erg bedanken voor het goed
slagen van deze tweede Blauwe
Tour. Voor ons waren jullie allemaal kanjers. En graag tot volgend
jaar. Langs deze weg willen wij,
de leiding van de Blauwe tour alle
sponsors en belangstellende heel
graag bedanken voorjullie giften
zonder dit gebaar zou het voor ons
veel moeilijker worden om zo iets
te organiseren heel veel bedankt

lii)E i"F'.ilEilli..r
DLfirr(jju,írE

13

l-O(lK

Mark

Byron
Na het uitreiken van deze prijzen
waren er nog 2te gaan n.l. De
pechvogelprijs deze rvas voor Sharina en de beker voor de sportiefste persoon van dit weekend. En

Gerard, Stoffer, Berend JanHarm, Geed, Corina, Eppy,
Ama, Rika en Aletta

Sponsorloop OBS '75
Vlak voor de zomervakantie hebben twee ouders van de Ouderraad en een leerkracht van School 75 het plan opgevat een sponsorloop te organiseren. De leerlingen pakten dit plan met veel enthousiasme op en opa's en oma's,
buren, ooms, tantes, kennissen en vrienden werden gevraagd om te sponsoren.
Op 27 juni, een prachtige zonnige woensdag, vond het evenement plaats
op een omgetoverde ijsbaan. Met een mooi gemaaide baan, opgevulde
gaten, twee stempelposten, een limonadekraam en muziek voldeed het
terrein aan alle eisen. Onder de luide aanmoedigingen van het toegestroomde"publiek gingen de groepen 1 en 2 van start. Met een enoÍïne
inzet hebberr zij hun rondes gelopen.
Toen de overige groepen aan hun loop begonnen, was de temperatuur al
behoorlijk opgelopen. Met veei ademnood en rode hoofden hebben deze
leerlingen zich geweldig in het zweet gelopen.
f)e meesters en de juffen waren ook heel sportief. Sommigen liepen
Ínee en anderen hebben, net als het publiek, de leerlingen aangemoedigd. Meester Gerhard Exel liep zelfs met een gesponsord shirt van Onrust bestratingen.
De totale opbrengst van de sponsorloop bedraagt fl. 3.138,00. Dit geld
zal door school besteed worden aan buitenmateriaal.
Al met al was het een groot succesl!
De Ouderraad School 75
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Eindfeest Jeagdwerk
V/oendag 20 juni was
er verassingsmiddag
van jeugdwerk.
het was een groot succes.

Uit school moesten wij
ons op het schoolplein

verzamel.
Toen iedereen er was
gingen we patat eten.
Na het patat eten gingen we groepjes
maken.
Elk groepje ging naar
een ander spel.
Als het spelletje klaar
was gingen we wisse1en.

Er waren allemaal hele leuke spelletjes zoals: een notenrace, proberen een stuiterbal in een bekertje te
stuiteren, met een knikker onder je teen een stukje rennen, met een frisbyschijf gooien, met een speer
door een hoepel proberen te gooien enz...
op het laatst kreeg je een stuiterbal mee naar huis een slingerbal en een langejan.
Het was heel leuk!!!
Groetjes Anne-Marijn, Mariët en Rianne.
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Êóor4lerstraatl
38
9524 Pt Buinervêen
Te1, O599-212326
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Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
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Locatieadres:
Dorpshuis'de Viersprong'

?5 :rw di.} wand.lg
l-1O m dákwandig
a25 m dikwandiq

tel:212813

E-mail:
do rp s kr aní b ui ne rv

een

@

wanadoo.nl

3,2lm
3,2m
3,2m

F4,50
F6,50
r''7 ,50
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1ry-EGGEEFPRI.'ZEN.
(){)K'TYLI'EN IIULFSTTI}(I{EN
ITITBBËN }VI.I OP VOORRÀAD.
bi.i :rtirame van

Redactieadres:
Janny Hoving

T-PSï]IJI{KEN

BLt {}NS 250/a ()ln'M}]IIR
VOORI}TII'L {)P I}E AD\/IESPRIJS

Redactie: Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Floving
Bram Riensema

HTJ

n/nraat 1OÍ7o
extra korting
-500

I

i l-6 ro wanddj.kte
i 20 rrm wanddikÈe
25

ffi

Hoofdstraat 14
Buinerveen
tel:212446

wanddikt.ê

l-, 5 !m
2.2 ]:&
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F3., Oó

F'1,55

GEGALVtr{'NISEERDE
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fir{ f]E T,HNGTEN
i oo-1 50-"í)0 {rtut. PI{usi
STREI\KENDE líI!.l-ER
SI.E(-Hï'S I:'58.DELR + F 35.-

Medebezorgers:

Berend Kruit
Bert Brinks
Geerl en Tineke
Boekholt

Druk:
Middelj ans, Buinerveen
tel.212232

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

MAATSCHAP ELTII{G
Varkens- en biggenhandel
Noorderstraat 1 6 Buinerveen
tel.212634 I 212898 I 212383

Hier had een advertentie
von uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vr&ag het onze huidige
adverteerders.

Regelmatig wijden wij
een artikel in deze krant
aan een v&n onze adverteerders, extra gratis reclame dus!!

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op
met een viln onze redactieleden
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BARBECUE HET STREEKJE
Zoals de weergoden ons voorspelden, zo geschiedde het ook: regen

regen en nog eens regen, maar
zoals een echte streekie bewoner
betaamt, gewoon doorgaan dus om
( half 3 naar de fam Mulder toe
om de boel voor te bereiden, maar

ja die regen nou...daar had onze

Willy Wortel (Anne) wel een Plan
voor, er werd bij de Plaatselijke
aannemer steigerplanken gehaald
een rol plastic werd te Plekke
geregeld, en ook spijkers was geen

probleem. Daar de fam Mulder
toch aan het verbouwen is. En zo
werd er in snel tempo onderleiding
van Anne en zijn volgelingen
(Cristiaan, Stephan, Leandros, Anthony en Henry) een ware Party
tent opgeze| waar menig makelaar
trots op zou zijn. Wubbe had zijn
parfy tent aangeboden maat deze
was niet in elkaar te krijgen
( alleen Wubbe weet dat ). BEDANKT Wubbe ! Na enige inspectie werd onze eigen parlY tent
goedgekeurd door Henry. Daarna
werden we blij verrast door Annelies met een heerlijk kopje koffie,
wat goed smaakte. Ondertussen
werden er in de keuken van de fam
Bakker heerlijke slaatjes gemaakt,
door onze dames Gea V/eggemans, Yvonne Bakker en Monique
Norder (Anthony's vriendin). Ook
werden er gevulde eieren gemaakt

14-07-2001

door dit kookteam. Hartelijk dank
voor dit vele werk. En dan op naar
de avond. Om ( half 8 wenste onze
vice voorzitter Yvonne ons hartelijk welkom en kon het feest beginnen. Mensen die onder de ons
zelf gemaakte prrty tent zaten
waren wel erg risico vol om nat te
worden doordat het dak wel eens
moest lozen door het vele water,
wat ook mooie plaatjes opleverde
zoals Jolanda die de volle laag
kreeg en snel naar huis moest om
droge kleren aante trekken. Zii die
de elite plaatsen hadden ingenomen, (garage van Anne ) kregen
van al dit natte gedoe niet veel
mee. Er wordt overwogen om de
contributie voor deze mensen te
verhogen, (dus Kobus, sparen
maar ). Doordat onze timmerman
Gert-jan s'middags in geen velden
of wegen te bekennen *'as rverd
dat's-avonds genadeloos afuestraft
door Yvonne die pardoes haar
hele bord vol eten over Gert-jan
z'n broek kiepte. Verder hield
Bram de moed er goed in door in
korte broek te verschijnen (heel
sportief hoor ) verder een compliment voor de dames Timmermans
en Weerman die de hele avond de
kou en regen trotseerden om er
vooral maar bij te zijn (we zijn
trots op zulke bewoners ). Zo
tegen elf uur was iedereen vol en

voldaan en ging ieder naar z'n
huis. Een heel gezellige avond was

het geworden , ondanks de regen
waren we met ( 40 man aanwezig
waarbij zelfs uit Hoogeveen de
fam Prins (voormalig streekie bewoners). Blijkt maar weer hoe
gezellig het is op het streekie.
Zondag morgen om 1l uur was het
zelfde bouwteam, met uitbereiding
van Kobus (elite) Bram (weer in
korte broek ) en Gert-jan (nu met
schone broek) weer bij elkaar om

het bouwwerk ter plaatse

P.s Streekie bewoners die nog spi-

jkers over hebben kunnen die
inleveren bij Anne Mulder.

Wubbe Kamies (voorzitter)

Yvonne Bakker (vice voorzitter)

Jacob Bakker (van alles en nog
wat )

i{egenbauw
fiioleringen
Slraatwerken

HC}OTTNSTRA

trn$trtrfinï

te

slopen, wat snel en vakkundig gebeurde. Kortom een team om trots
op te zijn. Verder hopen wij elkaar
weer te zien op onze feestavond
volgend jaar, tot ziens.

Grcndwerken
Sulluur-ïechniek

