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Buinerveen moet zich schumen ! !

lnhoud

Speeltuin weg ! Onverkwikkelijk
succes van vandalismc.

Zijn de ouders op de hoogte

In de vergadering van de gemeentelijke commissie "Samenleving"
van 11 oktoberj.l. werden indrin-

de instanties van jeugdwerk

hulpverlening ingeschakeld, en zo
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gende vragen gesteld over het ein-

ja,

- Nieuwe bedrijven

de van de Telgentuin. Het ontbrak
er nog maar net aan of een diep

gestoken
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ze weten dat ze uit pure vernielzucht andermans spullen afbreken ? Waarom houd de school zelf
geen toezicht ? Het bestuur van de
Telgentuin kan toch 's-avonds ook
wel eens een rondje langs hun tuin
maken ? Zeker te weten dat u zelf
ook nog wel een paar van dit soort
vragen kunt bedenken. Voor mij
overigens vragen die in het z.g.
Zw arte Pietenspel thuishoren; Niet
wij of ik, maar zij daar of die en
die ! Oftewel vooral met het bekende vingertje wijzen naar anderen en zelf de lieve onschuld uithangen. Een gepeperde uitspraak
die je in dit soort situaties veel
hoort: "Je denkt toch zeker niet dat
ik me op mijn smoel laat slaan !"
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bedroefde wethouder Haikens liet
zijn tranen de vrije loop. In elk geval werd het in de raadzaal van het
gemeentehuis in Exloo heel stil bij
het oprakelen van de 4 tot 5 jaren
geschiedenis van de fraaie speeltuin achter de Openbare Basisschool 75. Met het trieste slot dat
voortgaande afbrazk van de speeltoestellen door opgeschoten jeugd
heeft moeten leiden tot het opheffen van die speelgelegenheid. Het
steeds maar weer geconfronteerd
worden met vernielingen, verbranding en verdwijning van materialen van de Telgentuin, gecombineerd met de ellende van alsmaar
herstellen of vernieuwen en de hoge kosten daarvoor, heeft zogezegd "de deur dicht gedaan". Een
net zo drastische als definitieve
maatregel. Maar best te begrijpen.
Vanuit het bestuur van de speeltuinvereniging wordt aangegeven
datze er doodmoe van zijn geworden, steeds mÍtar weer herstellen,
oplappen of vernieuwen. In hun
ogen werd dat werk in toenemende
mate beleefd als verspilde energie,
zo verdween de motivatie om er
tegenaan te blijven gaan. En aldus
wint de terreur van de straat.
In tal van gesprekken over het einde van de speeltuin komen veel
dezelfde vragen voor: Zijn die vernielzuchtige jongens en meisjes op

hun wandaden aangesproken ?

van

de streken die hun kinderen uithalen ? Doet de politie wel iets aan
het werk van die vandalen ? Zijn
en

hebben die ooit een vinger uit
? Wat doen die vaders
en moeders met kinderen waarvan

Het is zaterdagochtend 14 oktober
2000. De bestuursleden van de
speeltuinvereniging zijn, geholpen
door enkele getrouwen, druk in de
weer om de speeltoestellen op
technisch verantwoorde wijze neer
te halen. Dat geschiedt zo netjes,
dat eventueel hergebruik altijd nog
mogelijk is, althans zo lijkt dat. De
trjd zal dat leren. Al werkende
moet het bij deze mensen toch
even in de gedachten zijn geweest
wie er destijds hun schouders onder het project speeltuin hebben
gezet, wie allemaal een financiële
duit in het zakje hebben gedaan
om de tuin overeind te krijgen, en
hoe goed er is samengewerkt o.a.
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tussen school, tuinbestuur en geÍneente. Om na enkele jaren al, je
genoodzaakt te zien het initiatief
ten behoeve van de kleineren onder ons, nu weloverwogen en met
volwassen handen met de grond
gelijk te maken. Een gekke wereld, 't is geen sprookje. Maar
voor de telgjes is het sprookje uit.

Martin Snapper
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nov.

.íEUGDWERK

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Film
27 okt.
groep 1,2,3

Kerstmankt
van i3.00 tot 16.00 uur

(opgeven).

3l

jan.

Knutselmiddag
entree f 2,50
(opgeven)

entree f 2,50

Deelnemers aanmelden
tot 1-12-2000 bij:

Knutselmiddag

entree f 2,50

aanv. 15.00 - + 16.30 uur.
groep 4,5,6,'7,8
aanv. 19.00 - + 20.30 uur.

dec.

dec.

2{}

(wel opgeven)

'I" Boekholt tel. 212869

24
zijn alíijd welkomAarzel niet, neem coníact op
tneí de a kt iv ite íte n c o mrnk s ie.
trdeeën

Disco
groep 3,4,5
aanv. 19.00 - 20.00 uur.
groep 6,7,8
aanv.20.15 - 21.i5 uur.

Ê,ov"

entree
BE
E

Nov.

f

1,50
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Lezing over Drentelkeien en Stienbargen
Aanvang 20.00 uur
Spreker: Jan-Evert Musch uit Anioo

B|NGO0000000Í{ !!!!!

{Jiíslag ballonne nw edsírij d Mill enni un, íeesl.
Uiíslag 3e viswedsír$d
Ij sverenigircg B aíneweevt
Gehouden op 2 september

j.l.

Categorie jeugd:

3'prijs Gerald Boekholt (102 cm)
2" prijs Joey van Diermen (154

crn)

l" prijs Gustaaf Klein (174 cm)
Categorie volwassenen :
3'prijs Wesley Maade (300 cm)
2" prijs Geert Boekholt (618 cm)
l" prijs Egbert Holtjer (627 cm)

Grootste vis:
Henk Jansen (59 cm)

De ballonnen zijn met een slechte start de lucht in gegaan (hoge vochtigheid). Daarna gingen ze allen richting Musselkanaal, hier hebben ze voor
een andere richting gekozen. Termunterzijl, Delfzijl.
Helaas zijn er maar 5 kaanjes teruggestuurd. En daarom hebben wij als
commité besloten dat alle 5 kinderen een speelgoedbon krijgen {de prijzen
zijn inmiddels uitgedeeld).
Hieronder volS de uitslag.

l.

3.

Pewsum / Krtimhórm (Ost fr. Duitsland) 58,5 km.
Sander Riensema
46,5 km.
Oterdum (Delfzijl)
Mark Everts
45 km,
Termunterzijl

4.

Oostwold

2.

Lineke Darwinkel
28,5 km.

Robin Dijkstra

5.

Musselkanaai

l0

km.

Koen de Graaf
Al lernaai gefeliciteerd,

Het Millenniumcomité
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Niewwe bedrijvigheid in de regio
Studio trnge.

M e I kv e e b e d r ijf Kl o o s te rman.

Door een intensieve huis aan huis
foldercampagne zal het vrijwel
niemand ontgaan zijn dat Inge Berends medio september j.l. een
"Studio" voor voet- en handverzorging heeft geopend. Inge heeft
aan het Zuiderdiep 16 een professionele ruimte orn handen en voeten te verzorgen. Ook een zonnebank kan voor uw persooniijke uitstraling worden ingezet. lnge kan

[n de grote groene voortuin van de

we de zaken onder de pannen hebben. De redactie van de dorpskrant

diabetici

voor

ook

boerderij aan het Zuiderdiep 48
verscheen enige

tijd

geleden ook

een prachtige aankondiging van
dit bedrijf. Na het gereedkomen
van de bouw van een forse stal

probeert in de loop van het komende winterseizoen met de f,annilie Kloosterrnan een afspraak te
rnaken om de lezers een kijkje in
de keuken van hun bedrijf te bieden.

achter de boerderij moet de familie

Kloosterman gedacht hebben, we
laten de mensen even weten dat

Martin Snapper

H o b by- e n v e rzame lc I w b ï*{ie uw

(suikerpatiënten) in aangepaste behandeling voorzien. Dus voor han-

den en voeten geven aan mooie
vingers en tenen, bel Studio inge.
0599 - 212628. Inge Berends is
voor 100 oÁ gekwahfrceerd, gezien
de geaccepteerde aansluiting bij de
beroepsorganisatie. trn een van volgende uitgaven van deze Dorpskrant praten we met Inge verder

B

u

in e n/B uin e w e e n

houden op zaterdag 28 oktober a.s. weer een Hobbybeurs van
9.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis Centrum aan de Kerklaan te
Nieuw Buinen.

DE TOEGANG IS GRATIS !!

over haar werk en "werkplaats".
@

@

@

@

@

ê

ê

Collecte NiersíickÍing Nederlarcd.

KFG Shipping b.v.
Er was al wel enige tijd zíchtbaar
sprake van bouwactiviteit aan de
boerderij aan het Zuiderdiep 50.
Niet te kunnen veronderstellen dat
er een makelaar in sclreepsladingen zijn kantoor daarin aan het inrichten was. Dat werd duidelijk
toen de farniiie Van der Giessen
onlangs het naambord van de firma aan de oprit "van hun thuishaven" in de grond plantte. Ook met
Kleis Fieter van der Giessen gaan
we later in gesprek over diens
werk en aanverwante zaken. Het
belooft een blik te geven op het
aan elkaar koppelen van ladingen
met scheepsruimten, alsook op het
schipperen met vaartijden en bereikbaarheid van havens, waar ook
in de wereld.
@

@

@

@

@

@

De Nationale coliecte van de

Nierstichting nederland heeft in
Buinerveen en Nieuw Buinen
het mooie bedrag van f
3196,65 opgebracht. V/ii willen
dan ook iedereen hartelijk bedanken, die hier aan heeft rneegew'erkt, hetzij door te collecteren of door iets te geven.
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Op zaterdagochtend 9 september j.l. heeft het (bijna voltallige) College van Burgemeester en V/ethouders een orienterend bezoek gebracht aan Buinerveen en aan een deel van Nieuw-Buinen. In goed gezamenlijk overleg is dat
bezoek voorbereid door het college rnet het bestuur van Plaatselijk Belang. Doel: Het over en weer kennisnemen
van visies en standpunten op onderwerpen die het gebied raken. Maakt niet uit of dat al langlopende kwesties
zijn, of dat het recent opgekomen zaken betreft.
Pnatende en kijkende fietsersn Íietsende en pnatende kijkers

Door Flaatselijk Belang Buinerveen i gedeeltelijk Nieuw-Buinen is een soort van agenda voorbereid, alsook een
fietsroute door ons gebied. Het College werd ondersteund door drie ambtelijke rnedewerkers, Plaatselijk Belang
was erbij met drie bestuursleden. Daarmee was een wielerploeg van l0 personen een feit. De route ging vanaf De
Viersprong, via Hoofclkade, Zuiderdiep, Molenlaan, Noorderdiep, Drentse Mondenweg, Zuiderdiep, Hoofdstraat
en weer terug bij het dorpshuis. Dat vergde ruim I uur in de pedalen, heeft overigens niet geleid tot valpartijen,
gescheurde spieren, steenpuisten of andere ongemakken. Er waren ook geen uiwallers.
Tijdens de fietstocht is er heel wat afgepraat en bekeken, zoveel zelfs dat gaandeweg zowaaÍ alle door Plaatsetrijk
Belang aangegeven onderwerpen aan de orde zijn geweest. En waarover spraken

zij

dan ? En wat

viel er te zien

"/

Wat te_bepraten en te bekijken ?
Ër is niet zoveel creativiteit voor nodig om te bedenken dat zaken als verkeersveiligheid, onderhoud en verbetering groenvoorzieningen, vandalisme, woningbouwplannen, functies van scholen, winkels en bedri.jven, openbare
verlichting en bouwkundige staat en functie van het dorpshuis zijn besproken. Misschien ook niet zo verrassend
dat er van gedachten is gewisseld overjeugd en openbare orde, bouwpercelen, onderhoudstoestand woningen,
vrachtwagenparkeren, verplaatsing Telgentuin, monumentaal groen en over een schoon en autovrij brinklint. !Veliicht wat rninder voor de hand liggende onderwerpen: Beveiliging afualcontainers, toekomstig gebruik café De
Monden, een kunsfwerk in Buinerveen, doortrekken fietspad Zuiderdiep - Hoofdstraat - Buinerskaat, controle op
boscrossers en Drents groen

bij boerderijen.

Op diverse momenten is er gestoeid met het bestuurlijk speelgoedje dat "Heropening Kanaal" heet. Daarbij bleek
dat er nog veel water door de rivier zal gaan vooraleer er serieuze plannen daartoe van de tekentafel zullen rol len.
Ook werd duideiijk dat vooriopig zowel applaiis als boe geroep samen op zullen gaan. Een onderwerp van lange
adern.

Conclusie
Een prima ontmoeting tussen College en Plaatselijk Belang, een opfrisser in de goede verstandhouding gemeentebestuur en vertegenwoordiging van de kernen, een verbeterde basis om elkaar onder alle omstandigheden snel te
vinden. Overigens waren de condities voor een goed gesprek alom aanvrezig; Grietje zorgde bij aankomst voor
"aangeklede" koffie, bij vertrek bood ze een Buinerveentje aan. De weergoden hielpen ook een handje rnee:
Droog, windstil en een behaaglijke temperatuur. Ook een open gesprekshouding en een goed humeur garandeerden dat iedereen in het zadel bleef.

Martin Snapper, namens Plaatselijk Belang

tStzrz I 868ztz I vtgz,tz'pl
uoe^Journg 9 I le?ISJopJooN

IepwqueE8lq uê -sueïre^

5NIJ,Ttr dYHJSIYYI,\I
LgeZrZ't l
uouln€t .r$N w rz96
dalpraplnz

F]

Lz

I

f r-t I

lóorg, ap slnqr"qttfi;-

Ër4-ra'JJc4sraqnaI7ït

[ra
Errglqolru;Errfrrortí\ alaldurro3)

zz6 I JErrE^. IIvr
,looJetM uê
u

u?to eqcsuaLlla doo4te\

6u11eeg cndÁ63
epu axaêlv\-Dileg alps lu efu o

:

'OOIZIZ(OOSO)

tef

'00'9t ] ueddruy

00'09 J Jeelu roo^ reeq UoÏ luaueutJed êlnz

i
i

Jodoïpeo6 se[uerf

'ree["red
uoosred red -'gg leewruIur Joo^
uepJolv\ Jnol€uop ue8ut11a1s.roon
op u€^ Suertree Joo^ lunï n

-e"rE ueqqeq rr""r"""ï"ït"""ï:l
red gg'1 'g r8eurpeq eerua eCI

:INNOA NO]VSdVY

'rnn 00'02

68eztz

-

66eo

ruo sr Suetwe ap 'uoenreumg
al Euordsrel4 ep srnqsd.ioq ut
preonaEdo tpro^.\ ïnlsleouol leH

:r"r ïËï';;#ilË*#Ï}

t/ \tF "/:

uauln€,ltnalNAgIZ96' 4
gy

dalp.rapJooN

Lytï-t"J

uoqlg uolJDw

'uoïeru telor8
Jse{u uoelle Surrre.tnre,rr ep ual
-ueoce ospu€1uelrnq ue slesdel
aErgaq'uassnz epueue,laS;e

:f;q 4qcara4
n
a!+DurJoru! ua a!+DJ+suouap fin uD 6up6,toztaa,rco11
+unï
'fiuy6aouatsurDDr{rlt ua uaïDurooq* do >1fp1 arnna;u ag

ea.la1 fiqree.& uelorl;uoc eEryou
iplàl prssralln'uo^E

ep 1o1llp

lq3auï

o,^d.nelu êp

roop preelruu

-I1se8 eouesp 'uereqo;d uopreed treru 131r\ su3à la.,la uoaD IIls sl Jopnoqaa^pun-r p8rngeno uerel IP seslx
'Eurrqer5 ueeg ue swl) sJeoJq ellezeEfirn ee.^À] êp rre^ rarrr" uoo,^a ap urJe r{crz llaeds >Ín}s leH

r€"1[

'E
roop proossÉare8 ua V ràp u€^ IrerrrreH
Iqqg
"JpIr?S uee
Joop uoneJqcse8 'uarrftJpeq erJp ur {nlsleeuol uoo '.lndsepreed
lel[, uoJoortdo n JooA .loï€ot{cs 061,
Eur8ruero,rleàuol osueo^reurng ep pz 1111roqtuocep 68epnlez do ua 0002 raquo^ou SZ Sepnpz dg

aaailtaatng u! paaol
uee^reurng lu?rïsdroc

Leuraeá

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 8

Bedrijvig Buinerveen
Deze keer nam onze verslaggever Martin Snapper een kiikie in de keuken van
Houtdraaierij de Jonge

In

gesprek met Albert en Wilma
over hun bedrijf.

Aanleiding
Een toevallige kennismaking met
het bedrijf deed me versteld staan
van wat er zoal achter de mooie
voortuin van perceel Zuiderdiep
22 aan bedrijvigheid was te zien.
Stapels dikke bomen, gezaagd en

ongezaagd, kleinhout, balken,
planken, resthout, schaafsel en
noem verder maar op wat er bij
een uit de kluiten gewassen houtverwerker thuishoort. Mijn interesse was in elk geval in voldoende mate gewekt om het bedrijf van
Albert en Wilma in de schijnwerpers van deze dorpskrant te zetten.
Met een verslag én foto.

Traditie in hout

Mijn

eerste vragen "Waarom dit
werk ?" en "Waarom hier op deze
plek ?" Albert klimt als het ware
op zijn praatstoel en zegl met eni-

ge twinkeling in zijn pretoogies:

"Werken met hout is me met de
paplepel ingegeven, bij de houtdraaierij van mijn opa aan de H.J.
Kniggestraat in Stadskanaal was ik
er al heel vroeg bij om mee te helpen. Ik herinner me dat ik als lagere school jochie al grote houten
kloppers maakte. Sleggen noemen
ze die dingen ook wel. Ik vond dat

mooi werk. Naar school

gaan

boeide me niet zo. Tja, toen al,
laat mij maar met mijn handen
werken." Kortom de handel en
wandel in hout is er bij Albert al
vanaf de eerste levensjaren. Zijn
vader zetÍe de traditie voort, hij
verplaatste het bedrijf naar een
grote loods achter een herenhuis
aan de Handelsstraat in Stadskanaal. Daar werd in hoofdzaak voor
de meubelindustrie gewerkt: fraai
gedraaide stoel- en tafelpoten, in
duizenden stuks. Vader De Jonge
had toen een kleine 10 man in vaste dienst. In 1980 werd de bedrijvigheid in Stadskanaal beëindigd.
Zoon Albert. toen een jonge twintiger, kocht in Nieuw-Buinen een
vervallen boerderij op. In een van
de schuren begon hij -hoe kan het

ook anders ?- een houtdraaierij.
De steun van Albert's schoonvader was in die aanloopfase zeer
welkom.

Andere markten, undere koers
Terwijl Albert en Wilma met veel
energie en creativiteit in het draaien van hout een volledige daglaak
vonden, merkten zij ook dat de
wereld om hen heen aan het veran-

deren was. Veranderingen in de
meubelbranche, de opkomst van
geprefabriceerde elementen voor
de woningbouw, houtbehoefte bij
de palletindustrie, de toename van
doe-het-zelvers en de groeiende
vraag naar tuinhout. Ze kregen
ook iets mee van vragen uit binnen- en buitenland naar grofstoffelijk in planken gezaagde bomen.
Op al die behoeften werd geleidelijk aan meer en meer ingesprongen. Op dit moment bestaat het
werk daarom ook voor het grootste
deel uit het op maat zagen van bomen, in lengtes en dikten die men
maar w'il. En vrijwel elke houtsooft rvordt geleverd, mits afkomstig uit z.g. productiebossen" Albert verwerkt graag larikshout, onder meer omdat het zonder impregneren lang mee gaat. Let wel,
voor wie liever douglas, iep, es,
Europese of Amerikaanse eik wil
verwerken, die kan op zijn wenken
bediend worden.

Op mijn vraag wie zijn afnemers
zijn, stelt Albert resoluut: "De grotere houtverwerkende bedrijven
zijn mijn klanten, je vind ze vooral
in de meubelindustrie, de palletmakers en de bouw." Dan w'ord ik
nieuwsgierig naar de verkoop aan
particulieren. Daarop reageert hij
iefwat opspringend uit zijn stoel

heel enthousiast. Hij zou graag
nog meer de lokale en regionale
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Niewws v&ft de VV Bwirceweev&
3UA8l2A00
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82lAgD00a
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0610912000

06t49,2004
0910912000
a910912000
1At091200a

10/09i2000
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171A912A00

17/09/2404
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231091200a
2410912000
2410912000

240912000
30109t200a
301a9D0CI0

0l/10/2000
011Í0t200a
01/10/20i)0

bekervoetbal
T.E.V.V. El - Buinerveen El
bekervoetbal
Buinerveen Cl - H.O.C. Ci
Buinerveen I - Valther Boys I
Buinerveen2 -Buinen2 vriendschappelijk
bekervoetbal
Borger El - Buinerveen El
T.E.V.V.
Cl
bekervoetbal
Buinerveen Cl
Buinerveen El - G.K.C. El
Buinerveen Cl - Borger C2
S.V.D.B. l-Buinerveenl
Buinerveen2-Annen3
Gieterveen 3 - Buinerveen 3
Mussel Cl - Buinerveen Cl
E.E.C. El - Buinerveen Etr
Buinerveen 1 - Wiueveense Boys '87
Gietenveen 2 - Buinerveen 2
Buinerveen 3 - Gasselternijveen 3
Buinerveen C1 - T.E.V.V. C1
Valther Boys El - Buinerveen El
R.oswinkei I - Buinerveen 1
Buinerveen 2 - Stadskanaal4

5i-

0
4

31-

0

304244-

7
1,9

4
5

4
6

T2-

T

21

A

-

9-l
4-2

1

J-J

1-3

22-

A

0-2
1-3

4-8

Annen4-Buinerveen3
Buinerveen
Buinerveen

16- 0
13- r

3 -6
0 -8
5 -0
0 -5
5 -8

Cl - Stadskanaal C2
El - Weerdinge El

Buinerveenl-G.K.C. I
Buinerveen 2 - Zuidlarcn 4
Gieten4-Buinerveen3

tr okeober 200{} 0CIr Beainerv een
Elftel
w GL v P DPV DPT
G
1
Buinerveen 1
5
0
15 26
3
5
0
tr
0
1
12
12
5
2 DSC'65 1
4
2
5
10
10
3 Valther Bovs 1
1
1
7
4 GKC 1
2
0
2
10
13
4
6
E
4
Witteveense Bovs'87
4
0
2
6
12
2
À
2
6 Zuidlaarderveen 1
2
0
6
11
13
7
5
2
3
6
I
7 Buinen 1
0
6
7
11
8 SVDB 1
5
2
0
3
4
7
I Roswinkel So. 1
1
1
2
9
4
Ê
1
1
10 Flermes AVK 1
4
0
3
0
1
1
11
4
3
3
11 SGO 1
G: gespeeld W: winst GL: gelijk V: verlies
DPV = doeipunten voor DPT: doelpunten tegen
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Begin oktober kreeg ik de Beleidsbegroting200l van de gemeente Borger-Odoorn onder ogen, een dik
boekwerk waarin het College van Burgemeester en Wethouder plannen ontvouwt voor de korte termijn, 2001, en in voorlopige zin voor de jaren daarna. Hieronder een aantal aspecten die mijn aandacht
trokken.
Belasting Onroerend Goed.Nog niet alle waarderingsgegevens zijn bekend. Het is al wel duidelijk dat
voor de waarde van de woningen het gemiddelde stijgingspercentage op 60%ligt. De tariefuaststelling
is later in het jaar te verwachten. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat extra verhogingen van de aanslagen worden overwogen.

Riolering Plan. Tussen nu en 2005 moeten alle percelen zljnvoorzien van een verantwoorde voorziening voor afuoer. In zijn totaliteit gaat datbijna 17 miljoen gulden kosten. Het aanpakken van het buitengebied (afgelegen boerderijen en woningen) staat gepland in 2003 en2004. Geprobeerd wordt om
de financiële bijdrage door de bewoners zo laag mogelijk te houden, niettemin zullen er veie duizenden guldens mee heen gaan.

Zalmsnip. De verrekening van de / 100,- jaarlijks met de afualstoffenheffing, wordt voortgezet.
Wegenonderhoud. Bekend is dat er sprake is van een achterstand in het reguliere onderhoud. Om wat sneller de toestand van die wegen te verbeteren, wordt voor 2001 voorgesteld 500.000,- extra beschikbaar te stellen.

/

Onderhoud doms- en buurthuizen. Er is nu sprake van een
overgangsperiode, maar het ligt in de bedoeling de exploitatie en het klein onderhoud (binnen en buiten) ten laste van
het bestuur van de accommodatie te brengen. Een financiële
last dus voor het dorp ofde buurt zelf.
Buinerstreng. De dakbedekking is aan het eind vanzijntechnische levensduur. Ter voorkoming van
schade aan de onderconstructie moeten de dakshingles f4 helaas, zo heten die dingen !) vervangen
worden. Dat kost í 42.900,-. De wens naar afdekdekens voor het beter warm houden van het zwemwater, wordt door het College zelf nog even wann gehouden.
Meerjarenperspectief. De uitkomsten van het gemeentelijk boekhoÍdkundig rekenwerk tot en met
2004 zijn negatief. Hetz.g. cumulatief structureel tekort loopt op tot ruim 1 miljoen gulden. Het College laat het aan het denkvennogen van de raadsleden over om creatieve mogelijkheden aan te geven om
dat tekort te verlagen of weg te werken.

Bodemverontreiniging. Voor sanering komen enkele wrjken van Nieuw-Buinen in aanmerking. Ook
de plaats van de voormalige glasfabriek. De locatie Hoofdstraat 9 in Buinerveen bevindt zich in een
afrondende fase.
Bestemmingsplan Buinerveen. De ontwikkeling van een bestemmingsplan voor de uitbreiding van de
kern van Buinerveen heeft (weer) enige vertraging opgelopen. Waarschijnlijk kan het College pas volgend j aar de bestemmingsplanprocedure starten.
Bestuurscommissie Openbaar Onderwiis. Volgend jaar begint deze commissie met haar werk. Het gezelschap bestaat uit 7 personen die bestuurlijk verantwoordelijk worden voor de 17 openbare scholen
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Zouls het vroegef was......
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal)

Op deze foto zíet u geheel rechts de lvuidenierswinkel van Roelof Hebe.ls aan het Zuiderdiep I I9, met daarnaasl de manufacturenzaak van de fam. Ter Veen. In dit pand is tegenwoordig de firma Babylon gevestigd.

r''. jki I l .

Op deze

:*:

foto staat de kruídenierswinkel van de fam. Scholtens aan het Zuiderdíep 137. Het pand is inmiddels afgehroken
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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

nazr om zich aan alle data te houden, hoewel
uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 5, oktober 2000
Inleveren: woensdag 4 oktober
Verschijning:23 - 28 oktober

We ztjnnet zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met en idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank

heeft ais gtrn 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-

Nummer 6, december 2000
Inleveren: woensdag december
om bankzaken qaat- Kortom, we ztn een bank die

Verschijning:25 - 30 december

net zo thuis is in de buu.t àls u.

Nummer 1, februari 2001
Inleveren woensdag 7 februari
Verschijnin g: 26 februari - 4 maart

Rabobank

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Te1.0599-612389
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Voor al uw verf, glas en behang:

Verf- en behangboaiek
Zuiderdiep 211 Nieuw Buinen, tel.212327
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LANTAARN VAN EIERDOZBN
Wat heb je nodig:
2Lege eierdozen.
Kwast.
Verf.

rl

Schaar.
Doorzichtig papier.
Waxine lichtje.

+

Karton.
IJzerdraad.
Stokje.

Neem twee lege eierdozen en snij uit de onderkant de kleine punten waardoor er gaatjes ontstaan. Uit de
bovenkant knip je ook twee gaten. Je kan verschillende soorten gaten maken. Cirkels, vierkanten, ruiten
enz. Bij hetplaatje zijkantenzie jehoeheteruitkan gaanzien. Verf dedozenineenkleurdieje zelf erg
mooi vindt.
De gaten vul je met doorzichtig papier. Je kan het bij de grote gaten aan de binnenkant plakken en bij de
kleine gaat het makkelijker aan de buitenkant.
De beide dozenkan je nu aÍm elkaar klikken door de sluiting van de ene doos in de andere doos te zetten. Van boven ziethet er dan uit zoals je op de tekening "bovenkant" ziet. Plak de sluitingen wel even
aan elkaar vast anders schieten ze misschien op het verkeerde moment los.

Aan de onderkant bevestig je een vierkant stuk karton voor de stevigheid. Hierop kan je ook een vak
maken om een waxinelichtje in te zeÍten. Het simpelste is om een cupje van een waxine lichtje vast te
plakken.
Aan de bovenkant maak je een stuk ijzerdraad vast vanuit twee tegenover elkaar liggende hoeken. Aan
dit draad kan je dan een stokje vastmaken waarmee je het lantaarntje kan dragen.
Nu kan je met Sint Maarten langs de deuren gaan. (Als je in het goede deel van het land woont, anders
snapt niemand wat je komt doen!)

TIP:
Als je een waxine tichtje gevaarlijk vindt dan kan je ook een lampje met een batterij gebruiken.

Bovenkant

