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Waterv eenkoloniaal w on en

Waterveenkoloniaal wonen,een
prachtige titel, die is meegegeven
aan een voorlichtingsdag over het
heropenen van kanalen in onze re-
gio. Terug naar de waterlinten en
daarmee naar herstel van scheep-
vaarfverkeer, zo is de rode draad
in de presentatie te Assen (lezing,
dia's en film).

Eerder al heb ik iets over het even-
tuele heropenen van de kanalen
geschreven. Onder meer naar aan-
leiding van de oprichting van een

gemeentelijke commissie die de
haalbaarheid van zo'n plan gaat

onderzoeken. Daar enkele leden
van het College van B&W (bijna)
geen mogelijkheid voorbij laten
gaan om hun watervisie te promo-
ten, komt ook de discussie onder
de bevolking en in de politiek
meer en meer op gang. Het rapport
"Waterveenkoloniaal wonen" (op
CD in 'Word') en vermelde pre-
sentatie dragen ertoe bij de zaak
hoog op de agenda te houden.

Een sprong in het diepe ?

Als ik mijn oor goed te luisteren
leg, dan hoor ik positieve en nega-
tieve reacties op de kanaalplannen.
En of ik erover spreek met harts-
tochtelijke voorstanders of met
aperte tegenstanders, vrijwel altijd
eindigt zo'n praatje met: Wat gaat

dat kosten ? Wie zal dat betalen ?

Reikt onze polsstok wel zover ?

Een sprong in het diepe ?

Aan wat voor plan dan ook, aan

elk ervan hangt een prijskaartje.
Za ook zal het herstel van de wa-
terlinten worden beoordeeld op
toevoeging van kwaliteit in relatie
tot de prijs. Belangrijk is daarom
de vraag wát het toevoegt. De en-

thousiastelingen onderstrepen na-
tuurlijk de voordelen, tegenstan-
ders putten zich uit in het melden
van negatieve consequenties.
Mensen die twijfelen worden heen
en weer geslingerd tussen de plus-
sen en de minnen van de kanaal-
plannen. Hieronder zet ik de tot nu
toe gehoorde vraagpunten op een

rijtje.

Pluspunten

Het is onmiskenbaar dat de bewo-
ners met gevoel voor historie de
verloren gegane beelden gr:aag

weer terug zien. In dat verband
wordt met plezier verwezen naar
de prachtige plaades uit vroeger
tijden en gepraat over alle goeds

wat daarmee samenhing. Immers
de scheepvaart hield volop bedrij-
vigheid in stand en zorgde voor
een min of meer bloeiende lokale
economie. Simpel gezegd, er werd
een leuke cent verdiend aan het
water. In dat kader mag zeker ook
het voordeel voor de toeristisch-
recreatieve sector worden ge-

noemd. We zien het al weer zitten
met mooie bruggetjes, wonen Íurn

het water, de terugkeer van water-
vogels en biotopen, de levendig-
heid die het varen met zich brengt
en de fraaie panorama's op woon-
en waterlinten.

(Vemolg op pagina 3)
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7 juli Klootschieten
Aanvang 19.00 uur
Inleg /2,50 p.p

7 sept. Speurtocht voor
groot en klein
Aanvang 19.00 uur

6 okt. Bingoavond
Aanvang 20.00uur

10 nov. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Ideeën zíjn altijd welkom.
Asrzel niet, neem contact op
met de a kt iv ite ite nco mmis s ie.

De activiteitencornmissie
wenst iedereen een prettige
vakantie.

De activiteitencommrssre.
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IN EN OM HET DORPSHUIS

Wie zij n de oktiviteitencommissie?

Arnold Habing Zuiderstraal l4a9524 PJ Buinerv'een, voorzitter te-
vens secretaris.

Anneke 'Wiibbels Zuiderstraat 12 9524 PJ Buinerveen, penning-
meester.

Tineke Boekholt Zuiderstraat IB 9524 PG Buiaerveen, lid,

Rika Ratering Zuiderstraat 14 9524 PJ Buinerveen. lid

Willem Heidekamp Zuiderdiep 215 9521AE Nieuw-Buinen, lid

AKTIVITEITEN
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. R.ENC)VATIE. REIITAI.'TU\TIE. C'PEN-IIAA.RDEN. B,$K.AÀ1ÍER.S. ffiSIËL\ITERI<. DffiRI<IÈÀT ETC.

Zui'rerdiell 89
9521 AI} Àfieuw Buinen

99 - 212438

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599)212740

kasten
tafeLs
stoelen
sleapkamers
deuren
keukens

Tel. 0599-21251
o5s9-2 126

Fax O599-212171
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Tegemoetkomingen uit het FMP omhoog

FMP staat voor Fonds Maatschap-
pelijke Participatie. Als mensen
met een minimum inkomen toch
Iid willen worden van een vereni-
ging (sport, muziek), bibliotheek
of eens een bezoekje willen bren-
gen aan een museum of pretpark,
dan schiet de gemeente te hulp.
Het hoe dan ook kunnen deelne-
men aan tal van maatschappelijke
activiteiten wordt dan bekostigd
uit dat fonds. De gemeente wil
daarmee voorkomen dat bewoners
met een minder dikke portemon.
nee van tal van 'leuke dingen'
worden uitgesloten.

Onder minimum inkomen verstaat
de gemeente in dit geval een ni-
veau dat gelijk staat met de maan-
delijkse uitkering uit de Algemene
Bijstand * ruim 330 gulden. Dat is
een algemeen beginsel, er zijn wat
specifieke doelgroepbepalingen
zoals bijvoorbeeld voor 65-
plussers. Er wordt ook nog naar
het vermogen gekeken. Alle crite-
ria staan in een folder en een bege-
leidende brief van de gemeente
Borger-Odoorn. Die zijn op te vra-
gen bij mevrouw De Boer, 0591 -
53 5480, gemeentehuis Exloo.

Voor dit kalenderjaar is de bijdra-
ge uit het FMP maximaal Í 150,-
per persoon. Een gezin van bij-
voorbeeld 5 personen kan zich be-
roepen op f 750,- ongeacht het
overbruik' binnen dat gezin. Het
declareren van de gedane uitgaven
is simpel gehouden, geen onnodi-
ge administratieve rompslomp.
Inwoners die niet in het service-
pakket van de bijstand zijn opge-
nomen, moeten uiteraard gegevens
over inkomen en verïnogen ver-
strekken. Spreekt voor zich dat
van de betalingen bewijzen wor-
den verlangd.

In de maand april van dit jaar heeft
de gemeente de werking van het
fonds gedurende 2000 onder de
loep genomen. Het aantal gehono-
reerde aanvragen is 194, waarvan

64 niet bijstandsgerechtigd zijn;
Een categorie die langzaam groeit
en voor een aanmerkelijk deel be-
staat uit AOW'ers, WAO'ers en
mensen met een VVTV (: Voorlo-
pige Vergunning Tot Verblijf).
Het totaalbedrag dat met dit fonds
en de uitbetaling ervan op jaarba-
sis gemoeid is, komt neer op onge-
veer f 60.000,-

Het vergoedingsbedrag wordt per
1 januari 2002 verhoogd. Vanaf
dan kan per persoon/gezinslid per
jaar op 75 EURO aanspraak wor-
den gemaakt. In guldens: 165,- en
een paar losse Hollandse Centen.
Voor de krappe beurs tóch moge-
lijkheden om lid te worden van

De nieuwe kijk op schoomoken en lichaornsveízoígiÍtg.
Voor verzorging von uw demonstrotie en Ínfonnatie kunt u
terecht bij:

, \ lrtoríon Sibqt

{"}-^*{} NloodedÍep /+8

"iu-e *ï ^ t ^9521 BDt$a.r&rircn
\. ii í4+,at'rc >u/r' Tel: o5g9 _ ztzilgg'u;aa- De nituwe lijl op t(hoonmtlrÊ

een muziek-, toneel-, of sporfvere-
niging, wél mee te gaan op school-
reis, entreegeld te kunnen betalen
voor pretpark, bioscoop ofconcert
en/of om een of andere cursus bij
de SWBO (Stichting V/elzijn Bor-
ger-Odoorn) te kunnen volgen. Bij
twijfel, mevrouw De Boer weet
raad !

Martin Snapper

* Dit artikel mog zonder toestem-
ming van de schrijver en/of redac-
tie in verenigingsbladen worden
overgenomen.

VERBOUrru
ONDERHOUD
NIEUWBOUW
RENOVATIE
MATERIAAL VERKOOP

ZUIDERSTR/fuAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON Os99-2't 2603

BOI,J\A/BEDFR.IJF
WUBBELS
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Vrijdagavond 18 mei is het weer
zo ver. De Commissie Jeugdwerk
en Activiteiten Buinerveen/
Nieuw-Buinen heeft de grote zaal
van dorpshuis "De Viersprong"
afgehuurd voor dit inmiddels tra-
ditie geworden evenement.

In een zorgvuldig opgesteld pro-
gramma en tegen de achtergrond
van een fraai decor kon de strijd
tussen de artiesten gestreden wor-
den. Uiteraard de jongere jeugd
eerst, daarna de wat opgeschoten
jongeren. Dit jaar een editie zon-
der volwassenen. Al bij al toch een

volwaardig avondprogramma
waaraan jury, fotograaf, presenta-
tor, de man van licht en geluid en

de Commissie de handen vol had-
den. In totaal I 1 te beoordelen op-
tredens, een pittig karwei om uit
de geboden kwaliteit de besten van
de beteren te onderscheiden.

\ffinnaars bij de jongere jeugd
werden Marlieke Darwinkel en

Sander Riensema met hun stoere
vertolking van oTarzan en Ja-
ne' (van Toy Box). Tweede werd
de soliste Anne-Marijn Smak, die
als Juffrouw Ochtendster uiterst
geroutineerd 'Het grote geld' in
de schijnwerpers zette. De derde
plaats ging naar Marleen Peper en
Nanda Bos; Dit duo zette een
speelse smurfenact op het podium
en zongen daarbij het wat mysteri-
euze 'lk zie, ik zie wat jij niet
ziet' .

In de groep Tieners werden de
prijzen alsvolgt toegekend. Eveli-
en van Houten bezong op ingeto-
gen wijze de liefde in 'You' van
Judith en pakte daarmee de meeste
punten. In deze categorie werden
Stephanie Kooyman, Marja Moek
en Tanja Trip tweede met de vlotte
meezinger van de Maïsgirls, 'De
boerenmeiden van het platteland'.
De derde prijs was voor Annemiek
Hilbolling, in deze voor haar zesde

editie bezon g zij op beschouwende

Playbackshow 2001

De le prijswinnaars

wijze de grote wereld en de plaats
van de liefde daarin; 'Big, big
world'van Emilia.

Volgend jaar. Als alle organisatie-
betrokkenen uit de grotemensen-
wereld mét elkaar praten, dan de
"show goes on !" Voor de groep
volwassenen hebben zich al drie
koppels voorlopig aangemeld, een
zingende en swingende (ubileum)
afuaardiging van de Vrouwen van
Nu, afdeling Buinerveen is niet uit
te sluiten.

Namens Jeugdwerk, Martin Snap-
per
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Rioleringen
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Grondwerken
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Tuiderdiep 16

9521AT Nieuw Buínen

ïel. 0599 -212628

Studio Inge

r PEDICURE (oo( DrÁBÊnct) r ,IÁNICURE r ZONNEBANK



**

i Íí í 's"0 sngsnSno gy Snpuoz toy

iuapuu uauun4 urca,8op a8tllaza8 uaa

,ra aA4,lopoz 'uftz 1oz 4atlqnd pa6 ia ua uaulaulaap ualruz swCIa] pat Da/^ pp uadoq {tt14

'ua?rpaocu at uoo ua"tapuo u,to uCIp ulu! aaw pru!1az n laocI

f6lZIZ - 6650'P7 dooY a4fi,toq

6r6e tz - 66s0'ptIlntg urrll
69Be t Z - 6690 '14 qotlTaog uaa)

€lI Z t e - 6690 'Pt too'tg aP sof

i sn7sn3n0 [ "toot pot rry ao(I
'uauos.tad apuuuqsnpuo ap

!1q (woat nd s1o panpmtput prttoz) uaaa8do q)E n runI uop 'uaop at aaw ulo ulz n thaH

IOOU)AOtr pq UoL

Suoauoo ,too^ uaopp^ a7 'utoag "tad (1g'9 I OO'gy 'g[uaSo,tpaq auCIupap ioot ua$ory aC[

'u00!s tíuuq pp^ pq ut ua,t
-aq e 1ootuturtu ua saraop Z loowtullu MCIq )1a rcp pA s! aptoowrooA 'uapua1,td.!o a!!!ut

-attoTua po"us apllazap uD^ s"tauoluaq lm plarya&uaulos sraoal ,too^ uado r)D$ awoulaae

'uaa^,Durng ,,lA uo^ uappg"tods ap do

loounon0qtanoíuarn4s
a s4 [t 1 "too I pq r.a a lw 0 yO l{ 3 ut8 rua ta Ml a ry sCIuutí7 1.ta a s ruoE "t o

's'CI snrsnSnn 71 Snpuoz dg

7eu1?e4uoearourn g 1uer4s d"ro6



Pagina 8 Dorpskrant Buinerveen

Ter introductie

Zo af en toe, en vooral bij mooi
weer, pak ik eens de fiets. Meestal
is dat gekoppeld aan een bood-
schap in de buurt, een briefie weg-
brengen ofgewoon ergens even op
de koffie gaan. Met de fiets kom je
er ook, het is goed voor je ont-
spanning én je krijgt de kans om
de omgeving beter op je te laten
inwerken. Zo viel het me in het
najaar van 2000 ineens op dat
sommige woningen in ons gebied
een heuse naam hebben, of voor-
zien van een gezegde dan wel van
een of andere levenswijsheid. Die
namen begonnen mijn nieuwsgie-
righeid te prikkelen. Ik fietste rond
met vragen als: Wat betekent die
tekst ?, Wat willen de mensen er-
mee zeggen ?, Waarom zou juist
deze naam bedacht zijn ? En gaat
het bord mee als de bewoners gaan
verhuizen ?

En hoe kom je dan aan antwoor-
den op deze en dergelijke vragen ?

Op zich eenvoudig, namelijk door
de bewoners emaar te vragen.
Daarom heb ik die mensen een
briefie geschreven en vriendelijk
verzocht mee te helpen om licht te
werpen op hun huistekst. Het gaat
om 20 woningen, waarvan sommi-
ge bewoners al heel snel reageer-
den, begin april had ik er 7 binnen.
Na de 'herinnering' in De Dorps-
krant van eind april / begin mei
druppelden nog wat reacties bij me
binnen. Op enkele adressen moet
ik helaas het etiket 'taal noch te-
ken'plakken.

Hierna neem ik u als het \r'iare mee
in onze regio, per huis en naam
geef ik u door wat ik te weten ben
gekomen.

"Daniëlle" (Zuiderstraat 8)

Een fraai houten bord met uitge-
beitelde naam, vootzien van een
mooie blanke laklaag, goed ver-

'n Huis met naom, 't zegí wel wat

"Sub Rosa" (Hoofdkade 15)

De bewoonster van dit huis heeft
laten weten er liever niet over te
willen praten, niettemin gaf zij wel
door dat de naam alles te maken
heeft met haar onlangs overleden
man. Van Dale geraadpleegd en
die geeft de vertaling "onder de
roos" of "in vertrouwen". In dit
verband wellicht aardig om te we-
ten dat in de Middeleeuwen de
roos het zinnebeeld was van de
stilzwijgendheid, wie de kaken
stijf op elkaar houdt, kun je in ver-
trouwen nemen. Ik heb nog andere
z.g. vertalingen van sub rosa ge-
hoord, maar die heb ik in naslag-
werken niet kunnen terugvinden.

"Maranatha" (Hoofdkade 9)

Het huis is eind 1994 door de hui-
dige bewoners betrokken. Van
meet af aan hadden zijhet idee om
een passende naam op het huis te
zetten. Vanuit hun geloofsovertui-
ging en levensstijl werd gekozen
voor Maranatha, hetgeen betekent
"Jszus komt spoedig". De bewo-
ners zeggen in de combinatie van
hun geloof en het sfeertje van dit
huis tot de naamgeving te zijn ge-
komen. Met dit bord tegen de ge-
vel trekt men zo af en toe belang-
stelling, doch er wordt meteen aan
toegevoegd dat het niet de bedoe-

zorgd, plaats midden op de voor- ling is om voorbijgangers iets op
zijde van de woning. Daniëlle is te áringen. tUan le,'le heeft het
de naam van het eerste.kind,van de plankbà'rd gemaakt, de eigenhan_
bewoners. Het meisje is tijdens de dig geschrËven Gotische letters
geboorte overleden.. oT d. ,*:- ,ii" gefreesd, een stevige laag
dachte aan de dochter levend te bóotlak bewaart het opschrift. Als
houden, is de woning van dit de familie ooit zou jaan ve.hui_
naambord voorzien- De naam is zen, wordt meenemen of laten zit-
sedert 1997 aan het huis. verbon- ten van het naambord aftrankelijk
den, 'n iaar nadat de,huidigc be- gesterd van de opvattingen van de
woners er in zijn getrokken. Op de íi.u*" bewoneri óf vaÀ het sfeer-
vraag of het naambord meegaat als tje van hun nieuwe stek.
de familie nog eens zou verhuizen,
komt een bevestigend antwoord. ('n I)oalders plaotsie'
(voor zover mij bekend zijn er @geen verhuisplannen).

De bewoners kunnen niet uitge-
praat raken over de prachtige
woonplek waar zij in januari 1981
terecht zijn gekomen. Ook volop
verhalen over de unieke wijze
waarop zij op het aankoopspoor
van dit huis zijn gekomen. En als
je dan midden uit 'n nieuwbouw-
wijk van Stadskanaal hier mag
neerstrijken, dan maakt het dit
hoekje van Nieuw-Buinen nog
unieker. De bewoners zijn opgeto-
gen over de landelijke plaats van
het huis, over de bijzondere bouw
eryan, en over hun schitterende
tuin. De nuulm van het huis is afge-
Ieid van een tekst die ze tijdens
een fietstocht in de buurt van
Kropswolde op een oud, klein
huisje hebben gelezen. Doalders
staat dan voor uniek, ploats is ver-
drenet/verkleind naar ploatsie en
betekent zoveel als plekkie. Een
uniek plekkie dus. Het naambord
is gemaakt door de heer Oldenbeu-
ving uit Nieuw-Buinen, een crea-
tieve houtbewerker die op markten
de vragende bezoeker ter plekke'aan 

plankteksten helpt. De bewo-
ners zijn niet van plan om te ver-
huizen, maar mocht het toch ooit
zo ver komen, dan gaat het naam-
bord mee als herinnering aan al
het moois dat verbonden is aan
Noorderdiep 194.

(Vervolg op pagina 9)
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Stratenvol leybaltoernooi
Blauwe Toer weekend
Blauwe Toer weekend
Blauwe Toer weekend
1 e ronde beker senioren

I e ronde bekerjeugd
2e ronde beker senioren
2e ronde beker senioren
2e ronde beker senioren
2e ronde bekerjeugd
Aanvang competitie

Ípottnieu ut,

l3:00 uur

Resionale vollevbalcompetitie

De Hoop is sponsor van de regionale volley-
balcompetitie.
57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden
fanatiek maar spoÉief om de overwinning.
Ook Noad doet hieraan mee.

Eindstanden 19 mei 2001

Mussel

VC

9llange End 1
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Zoals het vroegef wos..."..
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van ziinfotomateriaal)

Deze opname van onxsÍreeks 1910 toont ons de kruidenierswinkel tan Job Bossema aan het lVoorderdiep 450 in Nietm
Buinen. Links van de winke[ vestigde zich dokter Dumon,, vermoedelijk de eersíe dokter in Nietm Buinen

Op deze opname slaat de zuivelfabriekvan Níeuw Buinen aan het Noorderdiep 262, wat thans in gehruik is als
werkplaats van de buitendienst van de gemeente Borger-Odoorn.

Het melk dat in de fabriek werd bewerkr kwam uit Buinerveen, Eerste Exloermond, Drom.venermond en lViemu
Buinen
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DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINER.VEEN

Hieronder een lijstje met -voor 2001- de data
van verschijning van de volgende dorpskranten
en de data waarop het materiaal (foto's, teksten,
mededelingen, tekeningen) uiterhjk bU Janny
Hoving, Hoofdstraat 14, Buinerveen ingeleverd
moet zijn. De redactie streeft er naar om zich
aan alle data te houden, hoewel uitzonderingen
zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover
berichten we zo mogelijk bijtijds!

Nummer 3, iuni 2001
lnleveren woensdag 6 juni
Verschijnin g: 25 - 30 juni

Nurnrner 4, septemtrer 2001
Inleveren woensdag 22 augnstus
Verschijning: 10 - 15 september

Nummer 5, oktober 2001
Inleveren woensdag 3 oktober
Verschijning:22 - 27 oktober

Nummer 6, decernber 2001
inleveren woensdag 5 december
Verschijnin g: 24 - 29 december

tlé cctmping
van BUINERWEN

TIMMERBEDRIJ F H,J.KRUIT
Zuiderdiep 97 wc)oR AL rrw:

9521 AC Nw. BuiÍreÍr

têl- 212495

*I{ozijnen
*Dêu.ren
*Tra.tr>pen
*I{.1-eine rrerbouwinqten
en oncterh.orld

We ztjnnet za
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank

heeft ais geen ander een traditie van

samenwerken en bouwen aan relaties. Het

is een bank vàn mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoon-

lijke contact. EIke Rabobank

staat midden in de samen-

levrng. Daarom zijn we 
7,.

vaak betrokken bij acrivl- .a

teiien in het bedrijf: .' :::
leven, verenigingen en ,.:t.

schoten- we weten wat 'ËíË5LilUrCil, YVe WeLeil WdL

er iÉeit. ook als het niet ;. ,: .::,

om bankzaken gaat. Kort-

or, !.,e zijn een bank die
nei zo thu;s is in de buurt ais u.

Rabobank Noorderdiep 278 Njeuw Buinen
Iel 0599-612389

MIDDELJAI{S
SPORTPRIJZEN

RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERKEN ENZ.

Voor al uw verf, glas en behang:

Verf- en behangboeÍiek
Zuiderdiep 2ll Nieuw Buinen, tel.212327
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*WOONPROMENADE"

Snrnxr ïffsNENr Tnn YEEts Boncnn
Bloerrrdijk la, I3r:rger, totaal \it'rrrrncornfgrt

-
L9
ffi

VCOR \A/(}NEN, ZITTEN EN SLAPEN.

nuofdstraat 5l-
9531- AC BorgÊr
re l: 0599-2341-56
Fàx: 059S-23 512 5

* tuinartikelen
* drierwleders Ë

dierb

Chinecr SpeCaliteiterr,resf*r.rant

I

Y et nr ging v&t4 groepsbir+ers

Prive of Zalwlíflr

Sfeervol er4 Exclusief

iloofortra*t I I Borgrr Tcl. [ottll 2trrtl

Euinerstraat 12
9531 TJ Eorger

Tel 0599
Fax 0699

234il40
236807
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Ar/,ft""f fuDropalna*l
* Bellenblazen

Waarom spatten bellen uit elkaar?
Het water in de bellenblaasoplossing verdampt en de bel

droogt uit.
Glycerine in de oplossing vertraagÍ dit proces en de

bellen blijven langer heel.

Het recept is: 50 ml (1/2 kop) afwasmiddel
175 ml (3/4 kop) koud water

5 druppels glycerine (drogist)

Je kunt allerlei blazers maken kijk eens in de besteklade, daar vind je
b.v. een appelboor, een houten ringlepel, een rietje, ect.'

Je kunt ook zelf een vorïn maken, met een dunne ijzeren klerenhanger kun je
makkelijk een ring maken of een vierkant.

* Jongleren met de bellen:
Trek katoenen of wollen handschoenen Íuln'

Blaas een bel en stuiterje bel met een holle hand in de lucht.

zie hoe vaak je hem kunt raken voordat hij uit elkaar spat.

* Rugzak maken van je oude spijkerbroek.
Je hebt hiervoor nodig: een oude spijkerbroek

een oude riem ofeen stuk touw
2 repen van een oud laken(lO cm breed en 1,5 m lang)

Haal de riem of het touw door de riemlussen.

Bind de broekspijp met een uiteinde van de reep laken dicht en leg een

knoop.
Haal het andere uiteinde van het laken door de lussen aan de achterkant van

de spijkerbroek, doe hetzelfcle met de andere pijp (deze repen vormen de

draagbanden van je rugzak.
Knip ze op de goede lengte en knoop ze vast.

Wanner je spullen in of uit je rugzak haalt hoefje alleen de riem of het
touw aan de bovenkant van je spijkerbroek los te maken.

De tas kun je met allerlei stickers of buttons versieren.

Zandschilderen.
Je kunt met verschillende kleuren zatd een mooi schilderij maken.

Verzamel eerst verschillende kleuren zand, teken dan een patroon op papier of
een stuk karton.

Strijk dan het patroon vlak na vlak in met lijm en strooi het zand erop.

Het gekleurde zandkun je ook verzamelen in een flesje, breng het zand met behulp
van een trechtertje in het flesje over laag na laag.

Heb je niet zoveel gekleurd zand dankan je het zand ook verven met acaline (of waterverf).
Verdun de acaline met water (hoe meer water hoe lichter de kleur).

Roer de verf door droog witzand,laat het gekleurde zand drogen en roer het
af en toe om.

Gebruik in plaats vanzand eens steentjes, schelpen en zaden.


