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Oud tjzer en betalen per kilo (diftar)

De meeste inwoners in het ver-
spreidingsgebied weten maar al te
goed hoe snel de grijze container
vol zit. En als je die 's - morgens
vroeg moet buiten rijden, dan weet
je ook hoe zwaar dat kreng is. Ik
heb er geen benul van of alle men-
sen in onze steek ook weten, dat
tegenwoordig elke kilo vuil recht-
streeks centjes uit onze portemon-
nee plukt. Voorlopig is dat 35 cent
per kilo. @at wordt 39 cent !) En
van sommige weg$/erpspullen heb
je maar zo een heleboel kilo's bij
elkaar. Met de kranten en reclame-
materiaal van I week kom je al
gauw aan 5 kilo, voor de gemid-
delde glasverzameling zal het per
week niet veel minder aan gewicht
zrjn.

Gelukkig hebben we in onze regio
nog steeds een goed systeem van
ophalen van oud papier en glas.
De scholen vliegen daarin voor, de
gemeente helpt 'n handje en een
deel van de opbrengst van die
glas- en papiefhandel" komt ten
goede van de leerlingen van de ba-
sisscholen. Met een beetje goed bij
elkaar harken van die weggooi-
spullen dient u dus eigenlijk ten-
minste 2 goede doelen: de scholen
en uw eigen portemonnee. Voor
wat betreft dat laatste, stel: u ver-
zamelt 10 kilo per week, dat is 40
kilo per maand, en dat staat gelijk
met het in de knip houden van cir-
ca 14 gulden per maand. Tel uit je
"winst" !

En dan praat ik nog maar even niet
over milieuvriendelijke en legale
wegen voor de gratis afuoer van
kleding, andere textiele stoffen en
schoenen.

Maar hoe gaat dat met ons oud ij-
zer ? lk weet van enkele buurtbe-

woners dat die de grote metalen
artikelen aanmelden bij een hande-
laar in oude metalen, het kleinere
spul gaat in de container. Er zijn
gelukkig ook tal van huishoudens
die de metaalwaren opslaan tot er
een ophaalberichtje komt van de
SOW-kerk Nieuw-Buinen of
sportvereniging NOAD. Tot op
heden maakten zij daar 2 xper jaar
werk van. Op zich een goede zaak,
echter het blijft altijd een beetje
onzeker of zij daarmee doorgaan
én wanneer ze dan langskomen. Ik
hoop van wel, en dat niet alleen
omdat het een ijzersterke toevoe-
ging inhoudt van Hollandse munt
aan de kerk- en/ofverenigingskas.
Daarnaast is het goed voor uw ei-
gen afralkosten. Want -nogmaals-
via de grijze container dokt u 35 /
39 cent per kilo.

Ik maak u in dit kader nog even
deelgenoot van een proef op de
som, inclusief de spijkerharde con-
clusies. Uitgangspunt: een jaar
lang alle metaal -klein en groot-
bewaren. In de keuken is een oud
groenteblik voldoende, in de
schuur is een verzamelzak of doos
een heuse eis. Het groenteblik
komt vol met kleiner blikwerk,
doppen, bindmaterialen en derge-
lijke. Na verloop van tijd ontstaat
er een goed gevulde zak of doos
met even zo goed gevulde blikken.
De verzameldoos is verder goed
voor allerhande andere oude meta-
len. Spijkers, schroeven, gaas,

knutselresten, oude pannen, pro-
fielen, buizen, onherstelbaar klein
gereedschap, drinkblikjes, kapotte
sloten en scharnieren, en bedenk
het verder zelf maar. De conclusie
van het consequent verzamelen:
bij een huishouden van 3 personen
bracht het ruim 80 kilo in een jaar
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op. Dat nl bij de een wat hoger,
bij de ander lager uitvallen.

Aangezien het zeker geen klus is
waÍlrvan je het lood in de schoe-
nen voelt, is het te overwegen om
ook eens de proefop de som te ne-
men. U kunt zo na ongeveer een
half jaar uw eigen "winsfrnarge"
berekenen, SOW en NOAD kun-
nen dat ook. Die gaan uit van 800
tot 1000 ophaaladressen, alsook
weten zij uit ervaring wat er vef-
der nog aan gebruikelijk aanbod
is. U kent dat wel: oude fietsen,
bedressorts, hekwerh tentstokken,
afuoerpijpen, groot gereedschap,

ovens, en voor de rest laat ik het
weer maar aan u over.

De 'omagneetkar" van NOAD
komt bij u langs op zaterdag 12

mei 2001. Even 'n weet !

Martin Snapper
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*3 1 januari Winterknutselen

*9 februari Disco

*3 maart Carnaval

*1i april Verassingsmiddag

* l8 mei Playbackshow

24 junuuri 2000

Vrouwencafe

Aanvang: 20.30 uur

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 952.í PA Buineneen
Tel. (0599) 212740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Zuiderdiep 16-14
952 1 AT Nvv-Buinen

Tel. 0599-212514
C)599-212624

Fax 0599-212171
iêl- O6-53a4431
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Ned Bond van Plattelandsvrouwen afd Buinerveen.

Jaarprogramma 2001

Woensdag 17 januafi
Jaarvergadering
Jacob Withoff uit Nieuw Buinen
vertelt over Stichting Hulptrans-
port Oost-Europa

Woensdag 14 februari
Marijn Kruitwagen uit Onstwedde
over piramides en piramide-
energie

Woensdag 14maart
Mevr. Jipping uit Sellingen houdt
met behulp van dia's een lezing
over de aanlagvan tuinen

Woensdag I i april
Gezamelijk met afd. Nieuw Bu-
inen: verzorgd door Buinerveen.
Fam. Stavast uit Borger met een
liedjesprogramma

Woensdag l6 mei
Bingo???

Woensdag 19 september
Fam. Dekker uit Wedde veneit
over voorwerpen uit Groot-
moeders keuken met quiz

Woensdag .... oktober
Eendagsbestuur

Woensdag 14 november
De heer S Stederna uit
Stadskanaal over Groninger
boerderijen en kerken

Woensdag 19 december
Kerstavond

Excursie:
Waterleiding Maatschappij te As-
sen

Scheepvaart museum te Gassel-
ternijveen
Fietstocht en reis
U wordt hierover nog nader gein-
formeerd

Doe morgens:
dinsdag....... .......maart 2001
dinsdag..............november 200 I

Heeft U interesse kom op een

avond langs.

Het is in het dorpshuis "de Vier-
sprong" te Buinerveen
Íumvang 19.45uur Heeft U nog
vragen neem even kontakt op met
onze secretaresse
T.Boekholt-Wanders
Zuiderstraat I b
9524PG Buinerveen

VERBOU\,v
()NDERHOUD
NIEUvl'BOUv\'
RENOVATIE
MATERIAJAL VERKOOP

ZUIDERSTR/AuAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

E}OIJ\A/BEDFTIJF
WUBBELS

De níeuwe kijk op schoomoken en lichoomwenzoígíng.
Voor verzorgíng vdn uw demonstrotie en infonnotie kunt u

terecht bij:
Àlarion Sibon
Nooderdiep 48

n -O^^ o9521 BDNianr&rinen
QaaUre fre(n Tel: oE99 - ztz'gg

Oc nl:uwe lijk op sahoofiilraao

KAPSALON WONNE
Tientjes goedkoper

Zure permanent kort haar voor maar f. 80,00
Knippen f. 16,00- Tel (0599) 212540.

a rgani satie Re i ki-wee ke nde n
Egyptic Healing
Ve*oop etheische aliën en wierook
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verlanglijstjes de revue passeren.

PvdA, / 50.000,- voor het oprich-
ten van een aanspreekpunt voor
klagende burgers, ook / 50.000,-
voor aanpassingen van het open-
luchttheater Borger en f 25.000,-
voor het vaker schoonvegen van
onze wegen, pleinen en fietspaden.

Gemeentebelangen wil / 50.000,-
storten in het onderhoudsfonds
voor de dorpshuizen, 50.000,-
gulden gebruiken voor het maken
van een begin met het sociaal vei-
ligheidsplan, en de 25.000 gulden
structureel beschikbaar stellen
voor het verbeteren van het we-
genstelsel.

De WD verdeelt verf,rjnder. Het
structurele bedrag wordt toege-
schreven naar het openluchttheater
Borger, de ontwikkeiing van het
zorgloket en naar dejeugd van
Odoorn, resp. / 12.500,- ,I
ó.500,- en / 6000,- . Eenmalig
mag er van de VVD nog eens /
50.000,- naar de ontwikkeling van
het zorgloket (velejaren geleden
ooit bepleit door WD voorïnan
Mans Boelens !), / 25.000,- voor
de aanschaf van een multimedia-
projector, voor de 24 uurs bereik-
baarheid van het algemeen maat-
schappelijk werk wordt Í 7.073,-
opzij gelegd. Dan blijft er nog een
bedrag over van precies 17.927
gulden, en mooie pot geld dat met
een genereus gebaar voor onvoor-
ziene uitgaven bij de Raad mag
blijven.

Het CDA wil eigenlijk niets weten
van za'n "roept u maar" geldver-
delerij, na enig protesteren doet de
Christen Democratische fractie
toch haar duit in het zakje. Zonder
met concrete bedragen op de prop-
pen te komen, steunt deze fractie
het initiatief van jongeren uit Val-
the om een skatebaan te (laten)
bouwen en wil ze een extra inzet
van geld voor het wegenonder-
houd.

D6ó wil ook graag helpen bij het

oprichten van een skatebaan in
Valthe en zet daarvoor / 35.000,-
in. Voor het openluchttheater in
Borger wordt / 65.000,- bestemd.
De 25.000,- gulden structureel
magingezet worden voor het be-
vorderen van het gebruik van zon-
ne-energie en groene stroom. Zo
zouden aanschaffers van zonnepa-
nelen een financieel steuntje in de
rug mogen verwachten.

De Christen Unie wil7500 gulden
(van de 25.000 structureel) be-
stemmen voor de afkoppeling van
hemelwater van riool naar bodem.
Het cadeautj e van f 100.000,- gaat

voor een groot deel naar het klein
onderhoud van scholen, een heel
consequent voorstel van deze par-
tij gelet op het eerder tamboereren
op dit then'la.

Vanaf nu gaatde vergelijking met
"de honden en het bekende been"
niet meer op. De edelachtbare da-
mes en heren besloten het --con

amore- met elkaar eens te worden
over de bijdrage van 50.000,- gul-
den voor het opknappen van het
Borgerse openluchttheater. Dan
nog eens eenzelf<le bedrag voor
het optuigen van het zorgloket.
De structurele 25.000,- gulden
worden ingezet voor het meerdere
malen vegen van onze wegen en
paden. Over het hoe, wie,wanneer
en weVniet met eigen materieeV
personeel is nog onderwerp van
nader beraad. En hiermee is duide-
lijk welke partij aan het langste
eind heeft getrokken.

Onze regio (Niew$-

De specifieke aandacht voor onze
regio is uiterst gering bij de begro-
tingsbehandeling. Waarmee niet
gezegd datonze regio niet in de
aandacht zitvan onze plaatselijke
politici. Wel nadrukkelijk gepraat
over Borger, Valthe, Valthermond,
Eerste Exloërmond, maar net zo

nadrukkelijk geen woord over de
streek waarin wij wonen. Toch een
paar citaten over buitengebied,
dorpen of vergelij kbare groothe-
den, die wellicht ook onze regio
aangaan.

De PvdA vraagt in het kader van
het gemeentelijk verkeersplan om
aandacht voor de verkeersveilig-
heid in specifieke situaties, waar-
onder de nogal eens chaotische si-
tuaties bij basisscholen. Voor laag-
drempelige voorlichting inzake al-
lerlei zorgzaken wordt het idee ge-
lanceerd om voor de dorpen ver-
trouwenspersonen aan te stellen.

Gemeentebelangen hecht eraan dat
jongeren in hun geboortedorpen
kunnen blijven wonen en waagt
bij bestemmingsplannen en uitgiÊ
te van grondkavels daarmee reke-
ning te houden. Gegeven het feit
dat er in heel Nederland tal van z.
g. Brede Scholen ontstaan, stelt
Gemeentebelangen de vraag of on-
ze gemeente die ontwikkeling wel
voldoende volgt. Met verwijzing
naar initiatieven voor Valthe en
Nieuw-Buinen.

De \/VD vÍaagt letterlljk: Wat is
Ce situatie m.b.t. dejeugdproble-
matiek in de verschillende dorpen
gezien de recente negatieve publi
citeit ?

Het CDA krijgt het hoogste rap-
portcijfer voor het algemene van
de beschouwingen op de begro-
ting.

D66 onderkent dat sommige dor-
pen voor nieuwbouw op slot zitten
en vraagt daarom het College om
mogelijkheden te zoeken om open
ruimtes binnen de kernen te be-
bouwen.

De fractie van de Christen Unie
wijdt een afzonderlijke paragraaf
aan de kleinere dorpen, ze breekt
een lans voor het financieel onder-
steunen van buurt- en clubhuizen,

(Vemolg op pagina 7)
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Pagina 8 Dorpskrant Buinerveen

Begin april zijn we bij alle bedrij-
ven en middenstanders langs ge-

weest in Buinerveen, om een bij-
drage te vragen voor de schietver-
eniging, S.v. de"Veenschutters" en

wel voor schietkaarten en kogel-
tjes.
In een paar avonden tijd, werd er
Fl. 1000,- opgehaald en het be-

stelde materiaal is reeds binnen,
misschien een reden om 5000 ko-
geltjes en 10.000! schietkaarten bij
elkaar te zien op de eerst volgende
schietavond.
Met dank aan de volgende
"bedrijven":.

-Dorpshuis de "Viercprong"/
Grietje Kuik.
Hoofdstraat I Buinerveen

- Varkenshandel Elting V.O.F.

Nottrderstraat I 6 Buínerveen

- Fa. G. í(ats Schildersbedrijf
Noorderstraaï I Buinerveen

- B om,v b e dr ijf \fub b e ls
Zuiderstraat 2 Buinerveen

- Scheveco Handelsonderneming
Noorderstraat 3 8 Buinerveen

- Fa. Timmermans Agrarisch
Grondverzetbedrijf
Zuiderstraat 4 3 Buinerveen

- Fa. W.Yos Ambachtelijke
Boereneiken Meubelen
Hoofdstraat 2 Buinerv e en

- Fa. G.J. Middeljans Sportprtj-
zen

Noorderstraat 20 Buinerveen

- ex-Slagerij "Jannie"
Hoofdstraat I 4 Buinerveen

Sponsoren hartelijk dank, namens

alle leden van Schietvereniging de

" Veenschutters" te Buinerveen.

Een woord von dunk ssn de middenstand
van Bainerveen.

Geachte bewoners van Buinerveen
e.o., denk bij een eventuele aan-

koop of (bouw-)werkzaamheden
eerst eens wat er op het dorp zelf
aanwezig is alvorens naar elders te
gaan.

Er is meer in Buinerveen dan u
denkt!......

Ps. Zoals u allen weet is men

drukdoende om het dorpshuis te
verbouwen en kunnen er tijdens de

bouw, werkzaamheden worden
uitgevoerd door vrijwil ligers.
Misschien is het mogelijk om hier-
voor mensen te "porren", graag

opgeven bij de Bouwcommissie
van het dorpshuis.
Tevens zoeken we nog een spon-
sor die bereid zou zijn om een bij-
drage te leveren aan de schietvere-
niging om automatische transpor-
teurs te kunnen realiseren.

Voor vragen en suggestie's,
Namens de Schietvereniging
Wubbe kamies
Hoofclkade
Buinerveen.

MAATSCHAP ELTING
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
tel. 212634 I 212898 / 212383

Ook voor:

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk

Jolmdq vcn deíSchêeí
ZridêÍdep 333
9521 AJ Nbuw'Slfiêrï
ïer,; 0599-ó1 l23l

ÈCbLË
Seaffrdel'tg €qp'od

I \ra,rta,f 1922
Corrrlrlete Vroninginriclrting

eÍl
lVferrbelstoffering

Meubellruis de Groot
Zrr:d€rdiêp 2í

952í AA, Nw. Buinen
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(Vervolgvan pagina 9)

Waarom speciale aandacht
voor diabetici ?

Terwijl de kleine Janine met grote

overgave een papierversnipperaar
probeert na te bootsen op een tijd-
schrift over tractoren, legt Inge me

uit dat cliënten met suikerziekte
haar bijzondere aandacht krijgen.
Dat heeft alles te maken met ver-
minderde doorbloeding en daar-
door de geringere reactie bij prik-
kels op hun voeten en tenen. Door-
dat tijdens de behandeling niet
duidelijk kan zijn of de gevoelig-
heidsgrenzen zijn bereikt, dient
met grote omzichtigheid gewerkt
te worden. De vergelijking met de

boor van de tandarts gaat niet he-

lemaal op, maar dié kan aan ie-
mands gezicht wel zien of hij die
grens bereikt heeft. Bij diabetici
ligt dat voor de uiteinden van het
lichaam aanzienlijk moeilijker,
omdat de patiënt zelf niet of nau-
welijks reageert op het overschrij-
den van de zone tussen oppervlak-
te van de huid en het daarachter
gelegen gebied. Door mij vertaald
als: Uitkijken dat je niet in het
vlees snijdt, of boort of schuurt.
Na dit heuse lesje gezondheids-
kunde voegt Inge er nog een beetje
verzekeringspraktijk aan toe; Per-
sonen met suikerziekte, die een
ziektekostenverzekering hebben
bij Groene Land Verzekeringen,
kijgen de door Inge gemaakte
kosten van die maatschappij ver-
goed. En dat gaat ook op voor
personen met een reumatische
aandoening.

Hoe verder ?

Vanuit een paar gezichtpunten fi-
losofeert Inge over haar activitei-
ten in de toekomst. Die zijn haat
kindje, man Simon en zijn drukke
baan, tenslotte haar werk in het
ziekenhuis. Klip en klaar zegl ze:.

"Janine gaat voor alles". Dan ge-

vraagd naar het afen toe eens hel-

pen van haar man. Uit het ant-
woord blijkt dat Simon best in
staat blijkt zijn eigen bedrijfsvoe-
ring in te richten; Pas als er echt
exha handjes nodig zijn, dan is In-
ge niet te beroerd om uit te helpen.
Bijvoorbeeld in de z.g. strotijd
draait zp ook heel wat agrarische
uurtjes. Het voortzetten van haar
deeltijdbaan in het ziekenhuis staat

voorlopig niet ter discussie. Pas

als blijkt dat het runnen van de

studio en het opvoeden van de

kleine niet samengaat met haar
werk in het Refaja" dan wordt het
tijd om daar eens over te gaan na-
denken. De groei in de hand- en

voetverzorging probeert Inge in
deze context te volgen.

Bijhouden van het vak

In vele branches is de dag van gis-
teren al "geschiedenis". In dat ver-
band vertelt lnge dat bijblijven in
het vak heel belangrijk is en datzij
daarom verplicht is om tenminste
1 x perjaar deel te nemen aan een

nascholing. Is overigens ook een

vereiste om bij de verzekerings-
maatschappij in beeld te blijven.
Vervolgens houdt ze zich via vak-
literatuur op de hoogte van ont-
wikkelingen, vemieuwingen en

verbeteringen. En dan gaat het niet
alleen om het verzorgende hand-
werk, maar ook over instrumenta-
rium, gereedschapjes en hygiëne.
Allemaal nodig om aan de wette-
lijke normen te voldoen en om bij
de beroepsorganisatie (ProVoet)
aangesloten te kunnen blijven. Het
bijblijven in het vak is belangrijk.
In dit verband liet ze weten on-

langs een opleiding te hebben af-
gerond in het gebruik van acrylna-
gels. In het toepassen van die na-
gelverfraaiers wordt door Inge Be-
rends een zekere groei voorzien.
Waarom bijvoorbeeld wel horlo-
ges met losse opzetstukken, pas-
send bij "de kleur van de dag", en
waarom dan niet iets soortgelijks
gebruiken om onze handen bij be-
paalde gelegenheden een passend

sfeertje mee te geven. De relatie
met een trouwerij en de beeldscho-
ne handen van het al even beeld-
schone bruidje is niet zo moeilijk
te leggen. Duidelijk dat vanaf nu
dit product ook bij Studio Inge
verkrijgbaar is. Dus bruidjes: op-
gelet.

HeefÍ Inge nog een har-
tenkreet ?

Ja. Alvorens daar wat over los te
laten, verhaalt zij van een behan-
deling van iemand met ernstig ver-
groeide teennagels. Door een rusti-
ge, niet gehaaste, en gefaseerde

aanpak, en alles in goed overleg en
met te begrijpen uitleg over de be-
handeling, zijn er weer een pÍrar

hele gewone voeten in de wereld
gezet. En een gelukkig mens. Over
een studiobezoeker met heel ande-
re klachten vertelt ze met lol in
haar stem dat die vroeg ofhet eerst
verdoofd werd. Vanuit deze twee
ervaringen, hecht Inge eraan dat
de mensen zich bij haar op hun ge-
mak moeten voelen. Er moet een

verhouwensband ontstaan, het la-

(Vervolg op pagina I I)

Tnge Berends-Hoikens

Zuiderdiep 16

9521AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-?12628

Studio Inge
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Vanaf dinsdag 9 janudrÍ 20OI
organiseert NOAD weer 11 weken lang

sTPEETDÁNCE

De lessen beginnen on 2O.O0 uur en duren tot 21.O0 uur.

f,-ry
De lessen stoan onder leiding van Thea Pot-de Vríeze

en vinden plaafs in de gymzaal achfer school 75 aan het Zuíderdiep te Nieuw-Buinen.

De kosfen bedragen f 55,- voor 11 lessen, fe befalen tijdens de eersfe les

ïot ziens op 9 jonuori oqnstoonde !l

F*rJ

25t12t200A
2911212A00

3U1212000

0s10112a01

07/0t/200r
t4lall2a01
21lAtD00t
021a212001

0410212001

09/02/2001
11102t2001
2s102t2a01
02103t2001
2510312001

0610412001

271A51200t

Aktiviteiten VV Buinerveen

Kerst-kaarten en -sjoelen
Diverse werkzaamheden aan gebouwen en terreinen
Carbid schieten op het terrein van VV Buinerveen
i.s.m. Stichting "Eigen Glas"
Kaarten in competitieverband
Nieuwjaarsreceptie in de voetbalkantine
Buinerveen I - Pekela Boys i vriendschappelijk
Alteveerl -Buinerveenl vriendschappelijk
Kaarten in competitieverband
Buinerveen I - Gasselternijveen 1 vriendschappelijk
Vrijwilligersavond
Buinerveen I - Hijker Boys I vriendschappelijk
Buinerveen 1 -Gieten 1 vriendschappelijk
Kaarten in competitieverband
Buinerveen I - Westerwolde 1 vriendschappelijk
Kaarten in competitieverband
Goalmaster Clinic / Barbeque

14:00 uur

20:00 uur
15:00 uur
14:00 uur
l4:00 uur
20:00 uur
14:00 uur

14:00 uur
l4:00 uur
20:00 uur
14:00 uur
20:00 uur
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Zouls het vroegef wos......
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zrjn fotomateriaal)

Op deze foto uit I 9 I 5 ziet u de snikke van de fa. A. Luikens. Zij wmen tot 1930 de vraclttvaarders van Nieuw Buinen.
Daarna ging ket vervoer per vrachtauto. De wekelijkse bodedienst ging varu Buinen via Stadskanaal naar Groningen

Ap deze foto van ca. I 922 ziet u Hendrik Sijpkes en Roel Trip. De familie Sijpkes hield zich vanaf het begin van
de vorige eetn'v al bezig met vervoer en bodediensten, wat uiteindelijk resulteerde in Reisbureau Sijpkes
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DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder een lijstje met -voor 2000- de data van

verschijning van de volgende dorpskranten en de data

waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij Janny Hoving, Hoofdstraat 14,

Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie streeft er

naaÍ om zich aan alle data te houden, hoewel
uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!

Nummer 6, december 2000
Inleveren: woensdag december
Verschijning: 25 - 30 december

Nummer l, februari 2001
Inleveren woensdag 7 februari
Verschijning: 26 februari - 4 maart

Nummer 2, april200l
Inleveren woensdag 4 april
Verschijning: 23 - 28 april

Nummer 3, juni 2001
Inleveren woensdag 6 juni
Verschijning 25 - 30 juni

Nummer 4, september 2001
Inleveren woensdag 22 augustus
Verschijning: 10 - 15 september

Nummer 5u oktober 2001
Inieveren woensdag 3 oktober
Verschijning:22 - 27 oktober

Nummer 6, december 2001
Inleveren woensdag 5 december
Verschijning:24 - 29 december TI MMERBEDRIJ F H.J.KHUIT

vooR ÀL uw: *Kozijnen
*Deurerr
*Tra.tr>tr>ên
*I(l,einê verl>ouwingen
en onctertroud

Zuadêrdiep 97

9521 AC Nw. Buineír

te|.212495

Voor al uw verf, glas en behang:

Zuiderdiep 2ll Nieuw Buinen, te1.212327 l

l
__.,_i

We z)jnnet zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met en idee, Het

idee dat,e samen stêrk bent. De Rabobank

heeft als geen ander een traditie van

samenwerken en bouwen aan rêlaties. Het

is een bank vàn mensen vóór mensen.

Dat merkt u al 5nel in het persoon-

Itke contact. Elke Rabobank

staat midden in de samen-

leving. Daarom zijn we

vaak betrokken bi activi-

teiten in het bedÍijfs'
leven, veÍenigingen en

scholen. We weten wat
er l€ft, @k als het niet

om bankzaken gaat. KoÍt-

om, we zijn een bank die

Rababank Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-ó1 2389

MIDDELJAI\S
SPORTPRIJZEN

RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERKEN ENZ.
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AIbErt lleijn, Hoofdstraat 35, Borger

H*afdstreat 3*-t8" Sorger

-

{05$s} e343S6
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Voor al uw advisering bij:

. Aan- en verkoop van
onroerend goed

. Aankoopbegeleiding

. Voor een vrijblijvende
hypotheekofferte
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Ook op zaterdag
geopend op afspraak,

Uw dichtstbijziinde HUIS advieskantoor:

loreniaan 2a, Borgef a {o5gg} 23 g1 a2
OÍ bel gratis r (O8OO) O23 87 87

Tevens vestigingen in:
Delfzijl, Diever, Dwingeloo, Exloo, Emmen, Erica, Gieten, Haren, Roden, Stadskanaal, Veendam en Zuidbroek

Torenlaan 2a, Borger
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