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Sleutel 17603 gevonden.  

Op maandag 5 april j.l. deed Al-

lie van der Laan als dienstdoende 

postbode van Buinerveen en om-

streken een hoogst merkwaardige 

vondst. Bij het leeghalen van de 

brievenbus op de hoek Hoofd-

straat – Noorderstraat bleek tus-

sen de stapels brieven en kaarten 

een heuse sleutel te zitten. Allie 

kijkt nog om zich heen of er zich 

iemand meldt met de mededeling 

dat hij of zij zijn of haar eigen 

huis niet meer in kan. Niet dus. 

Ook op, of achter de brievenbus 

geen briefje met een soort van 

wanhopige tekst over het achte-

loze verlies van een sleutel. Een 

grondige studie van de kenmer-

ken van de vondst levert even-

min aanwijzingen op over de 

herkomst van de 17603. Daarom 

roept de postbode opnieuw de 

hulp in van deze Dorpskrant. Net 

als bij de keurig terecht gekomen 

portemonnee, hoopt onze TPG’er 

dat ook dit keer de enige echte 

eigenaar met het zoekgeraakte 

goedje wordt verenigd. Dus, voor 

de hem of de haar die per abuis 

sleutel 17603 in de brievenbus 

heeft achtergelaten, bel 212867 

en er hoeft niet langer meer in 

het portiek van het schuurtje te 

worden geslapen. 

 

Bouw Nijhuis kan beginnen.  

Het heeft allemaal even geduurd, 

en wat je even noemt. Na het 

stuklopen van de bouwplannen 

achter School75, het opzetten 

van het okselplan Hoofdkade – 

Zuiderstraat en de verplichting 

om het aantal te bouwen wonin-

gen terug te brengen naar 37, 

moesten de procedures rondom 

bedenkingen en bezwaren wor-

den gevolgd. Dat alles heeft 

enkele jaren in beslag geno-

men. In de gemeentelijke Week 

in Week uit bekendmakingen is 

onlangs medegedeeld dat aan 

het bouwplan uitvoering kan 

worden gegeven omdat het 

hoogste rechtscollege in be-

stuurlijke aangelegenheden het 

sein op groen heeft gezet. Nu 

komt de vraag aan de orde of 

bouwer Nijhuis er nog wel zin 

in heeft en of de projectrisico’s 

hem niet te groot worden. Im-

mers een geducht concurrerend 

plan voor 1500 huizen in 

Nieuw-Buinen gaat per 2006 in 

uitvoering en naar verluidt is er 

voor een huis in het Buiner-

veense okselplannetje nog maar 

één serieuze belangstellende. 

Het is te verwachten dat er in 

de komende weken wat meer 

duidelijkheid over de plannen 

van aannemer/ projectontwik-

kelaar Nijhuis zal ontstaan. 

LAATSTE NIEUWS 

Acties potgrond en paaseitjes 

geslaagd.  

Op een bepaald moment lag de 

aankondiging dan in de bus: Bin-

nenkort komen we bij u langs om 

zakken potgrond te verkopen, 1 

voor € 2,50, 4 voor € 8,-, en het 

goede doel is de voetbalvereni-

ging Buinerveen. Een flinke 

ploeg vrijwilligers heeft kans ge-

zien om de hele voorraad pot-

grond op één dag aan de man te 

brengen. Tel uit je winst als er 

600 zakken van eigenaar zijn 

verwisseld. Dan School59, de 

Christelijke Basisschool aan het 

Zuiderdiep 159, die mikte op de 

behoefte aan chocolade paasei-

tjes. Het moest immers Pasen 

(Vervolg op pagina 5) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIE 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

 

Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant 

in 2004 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelin-

gen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdkade 4, 

Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie streeft er naar om 

zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk 

altijd kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bij-

tijds! 

 

Nummer 3   juni 2004 

Inleveren woensdag 2 juni  

Verschijning: 21 juni   - 26 juni  

 

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 
staan gepland voor 2004: 

 

30 juni Vrouwencafe 

08 mei  Bingoavond 

 Aanvang 20.00 uur 

4/5/6 jun  Dorpsfeest en zes

 kamp   

3 jul  Klootschieten 

11 sep  Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

09 okt  Bingoavond 

  aanvang 20.00 uur 

13 nov Spokentocht 

  Aanvang 19.00 uur 

11 dec Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

 

Zie ook pagina 3 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op met 

de activiteitencommissie. 

Jeugdwerk 

 
Voor alle kinderen uit Buinerveen en Nieuw-Buinen  

die op de basis school zitten. 

 

23 Juni  Eindfeest opgeven voor 11 Juni  

   nadere informatie volgt 

 

opgeven bij: Lina Gelijk tel: 212346 

                     Ina Blaak tel: 212981 

                     Hanneke Lutjes tel: 212944 

                     Inge van Buuren tel: 211918 

BINGO-AVOND 

8 Mei aanvang 20.00 uur 
 

HOOFDPRIJS: 

OPOE-FIETS  

 
Aangeboden door:  

 

Tinus Tweewielers 
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Programma mei 2004 – december 2004. 
 

Zoals u allen al vernomen hebt, de activiteiten hebben reeds hun volle aanvang genomen. Toch lijkt het de 

activiteitencommissie van het dorpshuis zinvol u het programma van dit jaar te presenteren. 

 

Één van de hoogtepunten van dit jaar is het feestweekend op 4, 5 en 6 juni. Een weekend dat vol zit met 

allerlei activiteiten voor het hele gezin. Voor de kinderen is vrijdags een schminkdiscoavond. 

 

De volgende dag zal er een markt zijn die in het teken staat van de 19e eeuw. Deze markt zal gehouden 

worden op de groene strook tussen de hoofdstraat en hoofdkade.De markt met een folkloristisch karakter 

biedt het verenigingsleven de mogelijkheid zich te presenteren en tevens via hun koopwaar de verenigings-

kas iets te doen spekken. De markt zal alleen bestaan uit kraampjes die de verschillende verenigingen zul-

len plaatsen om hun producten aan te bieden. Daarnaast zijn er verenigingen die zich presenten via hun 

kernactiviteit en op die manier de markt zullen opluisteren zoals zang, muziek, toneel en dans. Wanneer 

men ideeën heeft, zijn die natuurlijk van harte welkom. 

 

Enig vertier zal plaatsvinden door het inhuren van wat oudhollandsche spelen zoals de kop van jut, hoefij-

zerwerpen e.d. Voor de kinderen zullen er ook activiteiten worden georganiseerd 

Op de feestavond zal er een band spelen in een feesttent bij het dorpshuis of in het dorpshuis   

De volgende dag is het weer raak met een 6 kamp. Twee jaar gelden was dat een groot succes. We gaan 

het nog een keer doen. 

 

De spokentocht staat natuurlijk op het programma. We hopen de tocht dit jaar nog spannender en specta-

culairder te maken. 

 

Klootschieten krijgt een iets ander karakter. Laat u verassen door mee te doen aan Freestyle klootschieten. 

Klootschieten zoals u nog nooit heeft meegemaakt. 

 

De bingoavonden hebben altijd succes en blijven een succes met altijd mooie prijzen.  

 

We hopen u allen dit jaar weer te mogen begroeten bij onze activiteiten. 

Nog even ons programma: 

 8 mei   bingoavond    aanvang 20.00 uur 

 4 juni   schmink discoavond  aanvang 19.00 uur 

 5 juni   19e eeuwse markt   aanvang 13.00 uur 

 5 juni   feestavond met band  aanvang 20.00 uur 

 6 juni   6 kamp 

 3 juli   freestyle klootschieten  

 11 september  bingoavond   aanvang 20.00 uur 

 9 oktober   bingoavond   aanvang 20.00 uur 

 13 november  spokentocht   aanvang 19.00 uur 

 11 december  bingoavond   aanvang 20.00 uur    

 

Mocht u nog ideeën hebben t.a.v. de te organiseren van de markt of andere activiteiten, of wilt u als vereni-

ging een standje plaaatsen of zich presenteren kunt u  zich tot 1 mei opgeven bij:  

Marijke Driessen,  

Zuiderstraat 10, 

9524 PJ Buinerveen. 

0599-212108 
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Spanning en ongeduld stond er 

op de gezichten te lezen van de 

deelnemers van het eierenzoe-

ken. Wie zou het gouden ei vin-

den? Snelheid, concentratie en 

techniek, daar ging het om, wis-

ten de ervaren zoekers. Het start-

sein werd gegeven en 36 kinde-

ren renden het bos in. 

 

Zaterdag 10 april verzamelde 

iedereen zich in het dorpshuis 

om later op pad te gaan en achter 

school 75 in het bos eieren te 

gaan zoeken. De eieren waren 

geverfd in een aantal kleuren. 

Elke kleur stond voor een aantal 

punten, het gouden ei was na-

tuurlijk het meeste punten waard. 

De gene met de meeste pun-

ten….. 

De deelnemers werden in twee 

groepen verdeeld. De groep met 

de kinderen t/m groep 4 gingen 

in het rechter bosje zoeken en 

kinderen van groep 5 t/m 8 in het 

linker. 

 

De eieren waren goed verstopt, 

want lang niet elk ei werd gevon-

den. Zelfs het gouden ei van de 

wat oudere groep met de ervaren 

zoekers werd niet gevonden. Als 

het aan de kinderen lag waren ze 

zelfs nu nog aan het zoeken. Het 

werd een spannende strijd. Voor-

al op het laatst toen het vinden 

van eieren niet zo snel meer ging 

omdat de meeste al gevonden 

De activiteitencommissie van 

het dorpshuis feliciteert de 

prijswinnaars. Volgend jaar lig-

gen er weer eieren in het bos. 

Ook het gouden. Tot volgend 

jaar iedereen!  

Huub Pijs  

Waar ligt het gouden ei?? 

waren, hoorde je af en toe een 

brul of gil uit het bos komen. 

Dan kwam er weer iemand aan-

gerend. Die laatste eieren be-

paalden uiteindelijk de eind-

stand.  

 

Moe en voldaan en met rode 

wangen keerde iedereen terug 

naar het dorpshuis. Onder genot 

van een glas limonade wachtte 

de deelnemers in spanning de 

uitslag af. Uiteindelijk kwam 

de jury dan toch met de namen 

van de prijswinnaars. In de 

jongste groep was de winnaar 

Aniek Wubbels. De tweede 

plaats ging naar Fabian Blaak 

en derde plaats werd in beslag 

genomen door Myrthe Wub-

bels. Bij de kinderen van groep 

5 t/m 8 had Sander Marskamp 

de meeste punten en kon met 

een grote chocolade paashaas 

naar huis. De tweede plek ging 

naar Kenneth Maduro en Sanne 

tent legde beslag op de derde 

plaats. 
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worden en daar ho-

ren nou eenmaal ei-

tjes bij.  

Vanuit die gedachte 

werden ouders en 

kinderen op pad gestuurd om via 

een z.g. lijstverkoop de lekkernij-

en aan familie, vrienden en be-

kenden aan te bieden. Het goede 

doel zal ook zeker aan het succes 

van de actie hebben bijgedragen; 

De aanschaf van aanvullend niet 

gesubsidieerd materiaal voor spel 

en onderwijs en de financiering 

van educatieve uitstapjes. Het 

gezegde “Een ei hoort erbij” zal 

wel een belangrijke rol hebben 

gespeeld. 

 

Talentenjacht Lewis.  

De aankondigingen van de rock-

musical met deze naam deden 

vermoeden dat er een aantrekke-

lijke bijeenkomst in ons dorps-

huis zou ontstaan. Uit de publici-

teit waarmee de audities werden 

gelanceerd, kon begrepen wor-

den dat ‘de hele wereld’ was uit-

genodigd om de talententoets 

mee te maken. Uiteraard had ook 

het beheer van De Viersprong 

zich voorbereid op twee dagen 

volle bak, bestaande zowel uit 

legio kandidaten alsook uit men-

sen die wel eens wilden weten 

hoe het bij zo’n idolenselectie 

toe gaat. Niet alles bleek te klop-

pen, want de audities waren niet 

openbaar, er mocht niemand 

even ’n kijkje nemen. Zelfs uw 

eigen verslaggever, die wél de 

voorpubliciteit mocht verzorgen, 

mocht niet verder dan de voor-

deur. Waarom RTVDrenthe wel 

kans heeft gezien een paar 

plaatjes te schieten, kan me al-

leen maar tot dubieuze vragen 

brengen. Maar goed, door al die 

onduidelijkheden bleef Geesje 

zitten met 300 koppen koffie, 

450 frisjes, 250 andere drankjes, 

(Vervolg van pagina 1) 

150 frikadellen, 60 kroketten en 

vele kilo’s friet.      

 

Kobus Uchtman heeft beker 

voor toptonelist.  

Begin april is deze dorpsgenoot 

onderscheiden voor zijn inzet 

en betrokkenheid bij het ama-

teurtoneel. Zij passie voor cul-

tuur, zijn verwevenheid met de 

amateuristische kunstbeoefe-

ning, zijn betrokkenheid bij de 

podiumkunsten en zijn innige 

relaties met het verenigingsle-

ven, alsook en vooral diens fei-

telijke presteren in de sector 

toneel heeft Kobus een regiona-

le onderscheiding van waarde 

opgeleverd. Een fraaie beker, 

mooi én groot, een weergave 

van diens betekenis voor dat 

deel van de samenleving dat 

cultuur een warm hart toe-

draagt.  

 

Annemiek Hilbolling  

enquêteert.  

In haar opleiding leidster voor 

peuter- en dagopvang paste het 

houden van een onderzoekje en 

het maken van een rapportage 

over de reacties. Het moest 

kleinschalig blijven, maar de 

vragen raakten grote zaken. En-

ge plekken, verkeersonveilige 

plaatsen en de noodzaak van 

woningbouw in de kern Buiner-

veen. Op dit moment is de uit-

slag van de enquête nog niet 

bekend, maar ik mag wel/niet 

(doorhalen wat niet verlangd 

wordt) verklappen dat het barst 

van de enge plekken, dat het 

dorp ten onder gaat aan verkeers-

onveilige omstandigheden, en dat 

het bouwen van enkele honder-

den huizen in de hoek Bui-

nerstraat – Noorderstraat een reë-

le optie dreigt te worden. Zie 

hierna ook K-e-K-2. En Anne-

miek is hierbij uitgenodigd om in 

een volgende editie van deze 

dorpskrant het verslag te publice-

ren van haar onderzoek en bevin-

dingen.   

 

Kern en Kader 2 (K-e-K-2). In 

deze dorpskrant is aan de ge-

meentelijke gegevens over Bui-

nerveen en Nieuw-Buinen ruim-

schoots aandacht besteed. Het 

rapport Kern en Kader (1), zie 

pagina 18, wilde op allerlei ter-

reinen gegevens aanleveren, 

daarin is de gemeente deels ge-

slaagd. Hier en daar is het rap-

port onjuist, onvolledig en selec-

tief. Een van de voornemens van 

het College van B&W Borger-

Odoorn: de gegevens gebruiken 

voor plannen, ombuigingen en 

grondige veranderingen. Dan is 

het ’n jaar lang stil, doodstil, tot 

er half april 2004 ineens een K-e-

K-2 ligt. De vaststelling van cri-

teria waarop de gemeenteraad 

moet besluiten tot maatregelen, 

waarvan de meeste zeer ingrij-

pend zullen zijn. Hoewel het 

College met de mond predikt dat 

het luistert naar en overlegt met 

de inwoners, wordt in de huidige 

werkwijze het interactieve en 

preactieve geweld aan gedaan. 

Helemaal niet praten, maar eerst 

beslissen. Geen uitleg over de 

oorzaken van die haast: noodza-

kelijke bezuinigingen, geen ex-

cuses over laten oplopen van 

achterstallig onderhoud en geen 

(Vervolg op pagina 6) 
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Op zaterdag 28 februari was het eigenlijk een 

week te laat. Maar dat mocht de pret niet druk-

ken. Onder muzikale begeleiding van zowel 

Kasper Peper als een dweilorkest (leden van 

cresendo) kwamen de kinderen binnen, de een 

nog mooier dan de ander.  

Zo waren er piraten, soldaten, heksen feeen, 

punkers en prinssesen. Toen iedereen binnen 

was kon Prins Carnaval binnenkomen. 

Dit jaar was dit niemand minder dan Sander 

Riensema. Als prins carnaval kreeg hij de sleu-

tel van het dorp overhandigd en opende het 

fesst met (wat anders) de polonaise. Na heel 

veel hossen en dansen ging iedereen met een 

tevreden gevoel weer naar huis. Het was een 

bere-gezellige middag. Tot volgend jaar. 

Inge van Buuren. 

Carnaval in Buinerveen. 

woord over langjarig gedogen 

van situaties die de burgers bak-

ken met geld kosten. Enfin, 

vraag de rapporten en raadsbe-

sluiten maar eens op en u wordt 

gericht op vragen als: Welke 

(Vervolg van pagina 5) gymzalen gaan tegen de vlak-

te ?, Moet voetbalclub Buiner-

veen verhuizen naar Buinen ?, 

Wordt Hartlief het dorpshuis 

voor Buinerveen en Buinen ?, 

Kan Buinerveen profiteren van 

de sluiting van de scholen in 

Drouwenerveen en Drouwener-

mond ?, Heeft de Bibliobus z’n 

langste tijd gehad ? en gaat de 

Bibliotheek van Nieuw-Buinen 

gewoon over naar Stadskanaal ? 

 

Martin Snapper 
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En eindelijk was het dan zover. 

Een periode van intensieve voor-

bereiding én van regelmatige be-

richtgeving over het salamander-

vangen in deze krant ging er aan 

vooraf. Op donderdag 1 april j.l. 

streken de deelnemers aan het 

Europese Kampioenschap in 

Buinerveen neer. Plaats van han-

deling: het Mérasbos. Prachtig 

weer, volop aandacht in enkele 

landelijke dagbladen, de regiona-

le Hondsrugkoerier en Radio 

Drenthe. Dus aan belangstelling 

geen gebrek. 

 

Voor het welslagen van dit unie-

ke evenement op een zeker zo 

unieke datum, is een woord van 

dank aan het adres van de heer 

E.M. Mes zeker op zijn plaats. 

Immers hij heeft gedurende 2 

jaren de lezers van onze Dorps-

krant geïnformeerd over de wed-

strijden in Frankrijk en Italië, en 

voorts ons wegwijs gemaakt in 

het nogal omvattende wereldje 

van de salamander. Over de inzet 

van deze inwoner van de kern 

Buinerveen zijn al veel waarde-

rende woorden gesproken, bij 

deze nog een stevige schouder-

de een rol. Enkele van de echte 

twijfelaars en de notoire ongelo-

vigen bleven veilig thuis, maar 

stuurden wél hun kinderen het 

Mérasbos in met de boodschap: 

Ga jij maar eens even kijken wat 

er nou eigenlijk te doen is ! 

 

Zo kan 1-4-2004 in het hoofd-

stuk “Grappen en Grollen in Bui-

nerveen” met waardigheid en 

huldebetoon worden bijgeschre-

ven. Met dank –nogmaals- aan 

de heer E.M. Mes, en aan de in-

woners die zich hebben bezigge-

houden met gebiedsinrichting, 

bewegwijzering, externe PR en 

het maken van de foto’s. Het 

hoort er allemaal bij. 

 

                                                                                    

Martin Snapper   

klop namens alle belangstellen-

de lezers. 

 

Het mag toch ook een beetje 

een wonder heten dat zoiets in 

Nederland nog kan. Dit soort 

opmerkingen werden op die 

eerste april gemaakt door men-

sen die even een kijkje kwamen 

nemen. En zij kwamen er niet 

alleen op af om achter de gehei-

men van de salamanderjacht te 

komen. Ook opperste nieuws-

gierigheid over wie tot de ande-

re bezoekers behoorden, speel-

BUINERVEEN IN DE BAN VAN SALAMANDERVANGEN  
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Eierengooien (en vangen) 

Coördinatie van oog en hand 

wordt bij deze tak van sport ge-

vraagd. Van de deelnemers van 

het eierengooien  werd nogal wat 

gevraagd. Hoever had de dans-

avond die de vorige avond en 

nacht plaatsvond in het dorpshuis 

invloed op een aantal deelne-

mers. Ze vielen te herkennen aan 

een iet wat schorre stem en had-

den moeite met het in het licht 

kijken. Dat is mooi als er een ei 

aankomt hoog door de lucht 

 

Natuurlijk verschenen er ook 

zeer frisse deelnemers aan de 

start van het eierengooien op 

maandag 12 april. Jongens en 

meisjes met een ernstige blik en 

die gingen voor de prijzen.  

Er was veel publiek. Publiek 

dat blij was publiek te zijn, 

want er gingen een heel aantal 

eieren kapot. Dat werd begroet 

met een luidt applaus en brul-

lend gelach. 

 

Het was leuk te zien dat het he-

le jonge talent zich nestelt in de 

groep van boven de 13 jaar. De 

volwassenen krijgen er echt een 

uitdaging bij. Harold Keur en 

Kamal Kelders deden de oude-

ren schrikken met hun zuivere 

worpen en hun hoge scores. 

 

In de jongste groep tot 13 jaar 

werd er ook fel gestreden. Daar 

deed men mee o.a. voor de fami-

lie eer, aangezien zowel familie 

van Buuren als familie Blaak hun 

best deden de prijzen te verove-

ren en met succes.   

 

Joey Kremer en Kenneth Maduro 

gingen in de groep tot 13 jaar 

met de eerste prijs aan de haal. 

Broer en zus Blaak gingen met 

de tweede de deur uit en de derde 

plaats mocht familie van Buuren 

in ontvangst nemen 

 

Bij de groep vanaf 13 jaar gingen 

Tjerk Habing en Jelle de Vrieze 

op kop. Gerard Wubbels en 

Geert Boekholt bezetten de twee-

de plaats en de derde prijs ging 

naar het aanstormend talent Har-

rold Keur en Kenneth Maduro 

 

De activiteitencommissie felici-

teert de winnaars en hoopt van 

harte volgend jaar een groot 

deelnemersveld te kunnen be-

groeten, tot volgend jaar! 

Huub Pijs 
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“He’j nog olle wannen 

Die met paosvuur brannen 

He’j nog ’n bossien stro of riet 

Anders wil oes paosvuur niet 

Wi’j oes niet wat geven 

Zu’j niet lang meer leven 

Wi’j oes niet wat doen 

Stop wi’j je de schostien toe.” 

 

Dit werd gezongen in Zuid-oost 

Drente op de morgen voor het 

paasvuur werd aangestoken. 

Er werd dan lichtbrandbaar mate-

riaal huis aan huis ingezameld, 

zoals papier en dozen en kleine 

takken. Dit werd gedaan door de 

jeugd met een landbouwwagen, 

die werd getrokken en  geduwd 

Wie kent nog dit liedje: 

door henzelf. 

Traditiegetrouw werd men 

‘savonds bij het paasvuur 

zwartgemaakt door de jeugd, 

die de handen zwart maakten 

aan verkoolde takken. 

 

Voor het eerst was er weer een 

paasvuur in Buinerveen. De 

fam. Timmermans op de Zui-

derstraat had een stuk grond ter 

beschikking gesteld en er zijn 

veel takken, enz. aangeleverd. 

Een paasvuur moet eigenlijk 

netjes gestapeld worden, zoals 

in Zuid-Oost Drente wel ge-

beurd. Daar worden ze gekeurd 

door de vereniging ’t Aol Volk, 

die prijzen uitdeelt aan de 

mooiste bult. Het paasvuur bij 

Timmermans was een keurig 

bijelkaar gebrachte bult van al-

lerlei materiaal en het plezier 

was er niet minder om. 

De hoge berg geel zand die ook 

aanwezig was, gaf heel veel ple-

zier voor de kinderen; nog meer 

dan het het grote paasvuur. 

De stichting Dorpshuis De Vier-

sprong heeft gezorgd dat de ver-

gunning verleend werd en zo 

hadden we een prachtig schouw-

spel dicht in de buurt. 

 

Ina Habing.  
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ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Gevonden  

Voorwerpen 
Zoals iedere avond loop ik een 

inspectierondje door een klein 

deel van Buinerveen.(eigenlijk 

laat ik gewoon de hond uit). Op 

een van deze wandelingen in het 

donker verbaasde ik mij erover 

dat een rechte stok zich in het 

struikgewas verstopt had.  

De volgende morgen, toen het 

weer een beetje licht werd zag ik 

wat duidelijker dat de stok voor-

zien was van een ijzeren voor-

kant en werd duidelijk dat het 

hier ging om een schoffel.  

Een schoffel is volgens het woor-

denboek een soort mes aan een 

lange steel om de grond om te 

woelen. Dit betekent dat er mee 

gewerkt dient te worden.   

De vraag is of deze van een aan-

hang wagen is gevallen of door 

een lui iemand is achtergelaten. 

Hoe dan ook, om te voorkomen 

dat deze schoffel zich ging ver-

plaatsen naar de weg en er ge-

vaarlijke situaties ontstaan heb ik 

deze schoffel meegenomen. 

De eigenaar kan zich melden zo-

dat er weer mee gewerkt kan 

gaan worden. 

Bram van Buuren 

Hoofdkade 4 

0599-211918 
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Zo af en toe is er in de astrono-

mie een bijzonder fenomeen te 

zien dat je maar een keer in je 

leven kunt aanschouwen. Op 8 

juni is het zover, dan kunnen we 

een venusovergang waarnemen. 

Venus is net als Mercurius een 

binnenplaneet. Dat betekent dat 

Venus dichter bij de zon staat 

dan de aarde. Daardoor komt het 

af en toe voor dat Venus vanuit 

de aarde gezien voor de zonne-

schijf langs trekt. De laatste keer 

was dat op 6 december 1882. Dat 

heeft dus geen van de thans le-

vende wereldbewoners meege-

maakt. Mocht het op 8 juni 2004 

niet helder zijn dan krijgen we 

nog een herkansing op 6 juni 

2012, maar die overgang zal niet 

in Nederland zichtbaar zijn. 

Daarna moeten we weer wachten 

tot 11 december 2117, iets wat 

degenen die dit lezen niet meer 

mee zullen maken. 

 

Op 7 mei 2003 zijn er mis-

schien enkelen onder u geweest 

die op basis van de krantenbe-

richten vergeefs de overgang 

van Mercurius hebben proberen 

waar te nemen. Omdat Mercu-

rius veel kleiner is dan Venus is 

een dergelijke overgang alleen 

met een telescoop te zien. De 

overgang van Venus is echter 

met het blote oog te zien. Net 

als met een zonsverduistering is 

het wel belangrijk dat u uw 

ogen beschermt. Dus alleen 

langdurig kijken met speciaal 

brilletje. Als u kortstondig kijkt 

dan kunt u misschien een zwart 

negatief gebruiken om door te 

kijken of een ander filter dat wei-

nig licht doorlaat. In een grijs 

verleden werden daarvoor wel 

beroete glaasjes gebruikt. Dat is 

slecht voor de ogen dus kijk wel 

uit wat u doet. 

Een andere mogelijkheid is dat u 

de zonneschijf projecteert op een 

wit vel papier. Maak een klein 

gaatje in een groot stuk karton en 

houd er op enige afstand een wit 

vel papier achter. Er ontstaat dan 

net als bij een brandglas een af-

beelding van de zon op het pa-

pier. Probeer verschillende af-

standen totdat er een scherp 

beeld ontstaat. Het zwarte vlekje 

dat je op het geprojecteerde zon-

neschijfje ziet is Venus. 

 

De overgang begint om 7:13:30 

lokale tijd en eindigt om 

13:25:54 lokale tijd.  

Henk Bulder 

Venusovergang op 8 juni 2004 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 12 

 

Noorderdiep 140 

Nieuw Buinen 

 

Dames-, heren– en kinder-

kleding 

 

 

Ook in grote maten! 

Wel en wee in Buinerveen??  
 

Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.  

Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 

kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 

felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 

nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.  

Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.  

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl 

Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl 

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl 

Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl 

Grietje Kuik. Tel. 212620 

Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl 

 

Er zal binnenkort weer een vlag-

genmast staan bij het dorpshuis 

zodat bij allerlei gelegenheden 

een vlag kan worden gehesen. De 

vlaggenmast is van aluminium en 

plm 6 meter hoog. De mast 

wordt geplaatst op de hoek Noor-

derstraat/Hoofdstraat nabij de 

postbus. Op of nabij deze plaats 

heeft in het verleden ook al een 

mast gestaan. De resten daarvan 

zijn zelfs nog aanwezig. Er zal 

een vlag met een afbeelding van 

het dorpshuis aan de mast wor-

den gehangen. 

 

De vlaggenmast is een schen-

king van de vereniging Plaatse-

lijk Belang en het bestuur van 

het dorpshuis heeft deze schen-

king met plezier geaccepteerd. 

 

Op 15 mei a.s. om 16.00 uur zal 

de huidige voorzitter van Plaat-

selijk Belang, de heer J. Hai-

kens samen met de voorzitter 

van de Stichting Dorpshuis 

Buinerveen de eerste vlag gaan 

hijsen en wordt ook de vlag-

genmast officieel overhandigd. 

Tevens wordt dan de periode 

van verbouwingen van het 

dorpshuis afgesloten. Een perio-

de met veel inzet van bestuur, 

vrijwilligers en beheerster is 

daarmee dan ook afgesloten. 

 

Uiteraard zijn ook alle vrijwilli-

gers en alle inwoners welkom 

om deze gebeurtenis bij te wo-

nen. Het dorpshuis en dus ook de 

vlaggenmast is er immers voor 

alle inwoners en alle verenigin-

gen van ons dorp. Ook de pers 

(radio en tv) zijn/worden door 

ons uitgenodigd. Aan een pro-

gramma voor deze dag wordt 

nog gewerkt. Noteer deze dag 

dus alvast in uw agenda of schrijf 

het op de kalender. 

G. Plat, sekr 

Plaatsing vlaggenmast en afsluiting verbouwing  

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 13 

Zoals het vroeger was...… 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een opname uit ± 1962 vanaf de Hoofdkade, geheel rechts is de Hoofdstraat. Daar waar de bus staat 

was het touringcarbedrijf van Sijpkes. In dit pand woont nu de fam. Fokkens 

Deze oude foto uit ± 1935 is van G. Boekholt op Noorderstraat 6d. Dit pand staat op Noorderstraat 27. 

Voor het pand staan Geert Boekholt, zijn vader en zijn grootmoeder Geertruida  Hoving. Dit pand wordt 

thans bewoond door fam. V.d. Kooi. 
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Uw advertentie? 
Hier had een advertentie van uw be-

drijf kunnen staan. 

 

Adverteren in de Dorpskrant is de 

moeite waard, vraag het onze huidige 

adverteerders. 

 

Regelmatig wijden wij een artikel in 

deze krant aan een van onze adver-

teerders, extra gratis reclame dus!! 

 

Mocht u interesse hebben, neem dan 

contact op met een van onze redactie-

leden 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Maart/April-voordeel: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In maart & april  

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 12.50 p.p. 

Bij inlevering van deze advertentie 

€ 1.00 p.p. korting 

(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk) 

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=  

ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf 

Bedreiging of kansen. 
. In de vorige dorpskrant heb ik uw aandacht gevraagd voor 

de leefbaarheid van ons dorp. Het is voor een ieder van be-

lang dat we een mening hebben over de toekomst van ons 

dorp.  Ongetwijfeld zullen de inwoners daar verschillend 

over denken. Van  belang is, dat we die mening met elkaar 

uitwisselen. We hebben daar op onze jaarvergadering reeds 

een begin mee gemaakt. We hebben daar een interessante 

inleiding gehad van de heer Hardus van de Stamm. Hij heeft 

de laatste jaren ervaring opgedaan met de vraag die veel dor-

pen bezig houd n.l. hoe houden we ons dorp aantrekkelijk. 

De aanwezigen waren zondermeer de mening toegedaan dat 

ook voor ons dorp er kansen liggen, maar dan moeten we 

zelf het initiatief nemen. 

Dat werd ook nog eens bevestigd door Hans Peters. Hij 

sprak over zijn ervaring als voorzitter van plaatselijk belang 

Buinen. Daar is het gelukt om de bevolking er voldoende bij 

te betrekken. Iets wat volgens Hans een absolute voorwaar-

de is. 

Het lijkt mij dat dit voor Buinerveen ook moet kunnen. 

Ik probeer U op deze wijze op de hoogte te houden en en-

thousiast te maken.We komen daar ongetwijfeld nog op te-

rug. 

Onlangs werd, op uitnodiging van de gemeente, door Colle-

ge en de Raad een “bezoek” gebracht aan de dorpen Buinen 

en Buinerveen. Hoewel de bijeenkomst bij Hartlief was, was 

de opkomst uit Buinerveen goed. We moesten daar de sterke 

en de zwakke punten van ons dorp opschrijven en dat ging 

voortreffelijk. Verrassend was dat we vrijwel gelijk dachten, 

ondanks het feit dat de buinerveners verspreid door de zaal 

zaten. Hier bleek ook zonder meer dat een ieder, op zijn ei-

gen wijze, zich zorgen maakt over de leefbaarheid van het 

dorp en het behoud van de accommodaties. 

Daar bleek dat de gemeente binnenkort met het plan “ 

KERN EN KADER” naar buiten komt. Dit gaf bij veel 

mensen een onrustig gevoel. Er wordt in die nota duidelijk 

gesproken over sanering, sluiting en samenvoegen van b.v. 

scholen, dorpshuizen, peuterspeelzalen, sportzalen en sport-

terreinen.    

M.n. de kleine kernen zullen hier mee te maken krijgen. 

Kennelijk hadden we een vooruitziende blik. De leefbaar-

heid van ons dorp zal zeker tegen de achtergrond van deze 

gemeentelijke nota een belangrijk onderwerp worden. 

Het is dan ook 5 voor 12. De gemeente heeft aangegeven dat 

deze nota in mei met een clustering van dorpen zal worden 

besproken. De publicatie zal via “weekin – weekuit” plaats-

vinden. Dus plaatsgenoten blijf alert !! 

 

Jan Haikens. 
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Vakantie 
Gedurende de  

periode 19 juli t/m 

29 juli is het 

Dorpshuis ivm  

vakantie gesloten  

DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van  

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Van de bestuurstafel. 
 

De dagelijkse beslommeringen 

houden ons voldoende bezig om 

hierdoor de continuïteit van het 

dorpshuis te waarborgen. 

 Een van deze vele bezighe-

den heeft geleid tot een opge-

knapte keuken. Er zijn nu nette 

tegels rondom aan de muren ge-

plakt en achter de ovenpartij 

wordt een RVS plaat gemon-

teerd. De elektrische installatie 

blijft ook constant om aandacht 

vragen en dank zij de steun van 

enkele vrijwilligers houden we 

dit in stand. 

 Voor alle duidelijkheid 

willen we nog even melden dat 

de zaalhuur voor aangesloten 

verenigingen voorlopig is vastge-

steld op € 0,=. Niet aangesloten 

verenigingen/ groepen moeten 

met de beheerster een overeen-

komst maken over de verschul-

digde zaalhuur. 

 De gemeente Borger-

Odoorn is bezig met een project 

genoemd kern-en-kader. Hierin 

hebben ze globaal bedacht wat er 

in elke kern aan voorzieningen 

mogen zijn en wat niet. Dit kan 

nogal consequenties hebben voor 

vele verenigingen in de kleine 

kernen. We roepen eenieder op 

de uitnodiging van de gemeente 

aan te nemen om hierover mee te 

praten. De gemeente heeft toege-

zegd in mei deze bijeenkomsten 

te organiseren.  

 Denk aan onze jaarverga-

dering die weer aanstaande is. 

Elders in dit blad kun je er meer 

over lezen. Maar ook als je al-

leen maar nieuwsgierig bent om 

eens te horen wat er allemaal 

gaande is zouden we je aanraden 

eens langs te komen. 

 

Tot de volgende dorpskrant. 

Namens het bestuur, 

Hillechinus Plat 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

PLAATSELIJK BELANG   

BUINERVEEN / NW. BUINEN  TOT KERKLAAN 

JAARVERSLAG  OVER  2003 
 

Op de eerste vergadering na de jaarvergadering hebben we de vacante posten binnen ons bestuur opgevuld. 

Het bestuur ziet er als volgt uit: 

Voorz.: Jan Haikens / Secr.: Marijke Koop / Penningm.: Ko Ensing  

2e voorz.: Willem Lutjes / 2e secr.: Inge Brouwer 

Leden: Henk Vos / Sjoerd Zandstra / Gert Springer / Carina Sturing / Martin Snapper  

 

Verkeersproject  Mooi Zo – Veilig Zo  

Voor de zomervakantie is er een werkgroep geformeerd. Afgevaardigden uit een aantal groepen van ons 

dorp, onder voorz.schap van Henk Vos, zijn met veel enthousiasme hieraan begonnen. Er zou namelijk 

geld v/d gemeente beschikbaar zijn voor verkeersprojecten in ons werkgebied. Een 2-tal van ons bestuur, 

Ko Ensing & Martin Snapper, plus Dhr.W. Prinsen van BOKD, hebben februari 2003 al een gesprek gehad 

met Mw. v/d Veen en Dhr. Haak van de gemeente. De werkgroep zou plannen voor meer veiligheid op pa-

pier zetten en deze dan aanbieden aan de gemeente. Maar wat schertst onze verbazing!!  In september j.l. 

krijgen we v/h college B&W een antwoord op onze brief (dd.12 mei 2003) dat er geen geld voor ons pro-

ject is!! Het college wil op hun eigen tijd en plannen geld besteden, zonder bemoeienis van ons.  Wij 

hebben een bezwaarschrift op deze brief ingestuurd. Kregen wederom nul op ons rekest.  De werkgroep is 

voorlopig stop gezet, maar wij stoppen niet met onze plannen!! 

 

30 April heeft Dhr. Berend Kruit een oranjelintje ontvangen, uit handen van de burgermeester voor zijn 

jarenlange diensten in Buinerveen en Nw.Buinen. Hij heeft o.a vele jaren in ons bestuur gezeten en sinds 2 

jr. erelid van Pl.Belang. 

Eind juni heeft onze voorz.Jan Haikens afscheid genomen v/d gemeenteraad. Tijdens zijn laatste raadsver-

gadering is hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. 

5 Juli was Dhr.Roelof Jalving 25jr. beheerder van Dorpshuis Centrum. Er werd hem een receptie aangebo-

den v/h bestuur voor de bevolking. Deze werd zeer druk bezocht, mede door 3 afgevaardigden van ons be-

stuur Pl.belang, (Ko Ensing zit in bestuur van Dorpshuis Centrum namens Pl.belang). 

 

Sedert fam.Breider (a/h Zuid.dp 41) zijn gestopt met hun winkel, is er ook wederom een stukje voorzienig-

heid verdwenen uit ons dorp. Een buurtwinkel met postagentschap en later zelfs de 2-mondige postbus is 

hiermee uit ons dorp verdwenen. Het is zeer jammer voor een dorpsgemeenschap als Buinerveen / 

Nw.Buinen dat dit verloren is gegaan. 

 

Er zijn in het afgelopen jaar ook meldingen bij ons binnen gekomen van b.v.:lantaarnpalen die stuk zijn, 

plattegrondbord zonder verlichting, stoeptegels scheef in de grond als lelijke opstakels, bankje stuk in het 

Moerasbos, dit hebben wij doorgespeeld naar de gemeente “Buurtbeheer”. Deze hebben op hun beurt dit 

bekeken en gerepareerd. Wij burgers van Buinerveen en Nw.Buinen kunnen dit ook zelf melden bij Buurt-

beheer v/d gemeente. 

Aldus opgemaakt  16 maart 2004. 

Secr.: Marijke Koop 
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Aktiviteiten 
01-05-2004  Seta B1 – BBC B1    10:00 

uur 

02-05-2004  Sellingen 1 – Buinerveen 1   14:00 

uur 

08-05-2004  BBC B1 – Haren B1    14:00 

uur 

08-05-2004  Angelslo D1 – BBC D1   10:00 

uur 

08-05-2004  BBC E1 – Sellingen E1   10:00 

uur 

08-05-2004  Alteveer F1 – BBC F1    10:00 

uur 

09-05-2004  DVC ´59  3 – Buinerveen 2   10:00 

uur 

09-05-2004  Buinerveen 3 – Kwiek 6   10:00 

uur 

15-05-2004  Mussel B1 – BBC B1     10:30 

uur 

15-05-2004  BBC D1 – SVBC D1    11:00 

uur 

15-05-2004  Veelerveen E1 – BBC E1   14:00 

uur 

15-05-2004  BBC F1 – Gieterveen F1   09:30 

uur 

START VERLOTING 

VERLICHTINGSACTIE. 
Op vrijdag 2 april jl. is  het start-

schot gegeven voor onze verlo-

tingactie tbv de verlichting. Jam-

mer genoeg waren slechts 25 

personen die avond naar de kan-

tine gekomen om getuige te zijn 

van de openingshandeling door 

onze oud 1e elftalspeler en oud-

voorzitter, de heer Jan Haikens.  

Na de openingswoorden van de 

woordvoerder van de lichtcom-

missie Jan Hulshof, waarin hij 

nogmaals uiteen zette wat onze 

actie precies betekend, mocht de 

ex-wethouder een kleine licht-

mast onthullen waarop de stand 

van de actie wordt bijgehouden. 

De heer Haikens gaf in zijn toe-

spraak aan dat hij nog steeds be-

reid is om voor de voetbalvereni-

ging op de bres te gaan staan 

richting gemeente als daar be-

hoefte aan is. Uiteraard zullen 

deze toezeggingen, als de tijd rijp 

is, met dankbaarheid worden 

aangegrepen. 

Na de pauze was een levendig 

verhaal van Henk Nienhuis, 

voormalig inwoner en trainer van 

Nieuw Buinen, trainer van FC 

Groningen en directeur van BVO 

Veendam, te beluisteren. Het was 

doodstil in de zaal tijdens zijn 

verhaal. Na afloop konden er v 

ragen worden gesteld over van 

alles en nog wat als het maar 

over voetballen ging. Ook hier 

wist de heer Nienhuis wel raad 

mee en door zijn boeiende ant-

woorden hield hij de zaal in zijn 

greep. 

Eigenlijk ging het allemaal te 

snel want voor we het wisten was 

het tijd de bijeenkomst te beëin-

digen. De eerste loten (5 st). 

zijn gekocht door J.Haikens, 

H.Nienhuis en A.Rasters. Na 

allen een succesvolle verkoop 

te hebben toegewenst te hebben 

sloot J.Hulshof deze geslaagde 

bijeenkomst. 

 

N.B. Onze volgende actie is 

ook al gepland! Op zaterdag 3 

juli houden we een rommel-

markt. Hiervoor komen we op 

zaterdag 15 mei en vrijdagavond 

2 juli bij u langs om uw 

`rommel´ op te halen. Houdt u 

hier vast rekening mee. 

N.B.2 Denkt u ook aan de wed-

strijd van Buinerveen tegen 

Nieuw Buinen op vrijdagavond 

11 juni. Die avond  vindt ook de 

trekking van de verloting plaats. 

De voetbalvereniging 
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Volleybalnieuws 

Regionale volleybalcompetitie 
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. 

57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Ook Noad doet 

hieraan mee. Noad speelt dit seizoen in de B-poule. 

Voor actuele gegevens zie de website: http://www.dehoop-advies/volleybal.nl 

Uitslagen: 

Datum Wedstrijd Uitslag   Setstanden   

9-2 Buinen - NOAD 3 - 0 25-12 25-22 24-20 

23-2 NOAD - Lange End 2 2 - 1 17-25 25-24 22-13 

8 - 3 NOAD - Lange End 1 3 - 0 25-23 25-16 25-17 

5-4 De Splitting - NOAD 2 - 1 25-20 16-25 25-14 

Standen t/m 5 april: 

Team Wedstrij-

den 

Punten voor Punten tegen 

De Splitting 12 29 7 

Buinen 11 21 12 

1e Exloermond 11 18 15 

Mussel 12 18 18 

NOAD 12 17 19 

Lange End 2 11 13 20 

Lange End 1 11 4 29 

Doelpuntenoverzicht 3e elftal. Seizoen 2003-2004. 
Overzicht bijgewerkt tot en met 2e Paasdag, maandag 12 april 2004.  Nee, nee, nee: geen Menzo die scoor-

de, geen Raymon, geen Jaap: Lammert scoorde 2x tegen Roden! Daarna tegen het altijd sportieve Actief 

scoorde Menzo toch weer dankzij Jans en Lammert dankzij Harrie!  

1-Menzo Bos: 20 

2-Lammert Grooten: 10 

3-Jaap van der Veen: 7 

4-Raymon de Cock: 7 

5-Roelof Niezing: 3 

6-Richard Woortman: 3 

7-Harry van der Vlag: 2 

8-Hilllleginnes Plat: 1 

Voor het actuele nieuws van de VV Buinerveen kunt U terecht op de website.    

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 
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Geachte leden van           S.V. De Veenschutters, 

 

Hieronder treft u een overzicht aan van data van de competitie 2004. Deze competitie loopt van januari 

tot en met december. 

Wanneer: vrijdagavond 

Tijd:         vanaf 20.00 uur 

Lokatie:    in de grote zaal (achterzaal) van Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen 

Schema gehele competitie 2004 – Voor uw agenda of op de kalender!!! 

Algemene gegevens  (door het vervallen van zaalhuur, zijn lidmaatschap- en wedstrijdbedrag aangepast) 

Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt:       € 15,--. 

De wedstrijd kost, inclusief kaarten en kogeltjes:   € 10,--. 

Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:      € 0,15. 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

Regels 
 Een ieder schiet op eigen risico 

 Géén alcohol voor het schieten. 

 Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen 

 Tijdens het verplaatsen van het wapen, deze met de loop naar boven te houden 

 Nooit een wapen op iemand richten. 

 Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen. 

 Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen. 

 Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook. 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een (ont)

spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bo-

vengenoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen?  Kom eens langs. Je bent van har-

te welkom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker dan winnen! 

 

Met vriendelijk groet en tot ziens,  

Namens het bestuur, 

Wubbe Kamies 

Hoofdkade 12 

9524 PK Buinerveen 

0599-212726 

1. 9 januari      13. 13 augustus 

2. 23 januari      14. 27 augustus 

3. 6 februari      15. 10 september 

4. 20 februari      16. 24 september 

5. 5 maart      17. 8 oktober 

6. 19 maart      18. 22 oktober 

7. 2 april       19. 5 november 

8. 16 april      20. 19 november 

9. 7 mei       

10. 21 mei       

11. 4 juni      Feestelijke afsluiting:   

12. 18 juni     26 november 2004 

Zomerstop      in de kleine zaal 
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Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2004-2005 zijn 

weer af te halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden 

georganiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

De visvereniging 

Visnieuws 

Viswedstrijden 
 

Het bestuur van de schaatsvereniging heeft voor het seizoen 2004 

de volgende viswedstrijddatums vastgelegd, noteer deze datums al-

vast in uw agenda of op de kalender. 

 

22 mei   middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur 

19 juni  avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur 

10 juli  avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur 

28 augustus avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur 

18 september middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur 

Het bestuur. 

Zo erg was het gelukkig ook niet, 

wel gezellig, en druk op zaterdag 

14 februari j.l. in de voetbalkan-

tine van de voetbalvereniging 

Buinerveen. 

De schietvereniging was name-

lijk aanwezig op uitnodiging van 

de V.V. Dat dit een groot succes 

is geweest wijst namelijk wel uit 

Je geld of je leven!! 

de grote belangstelling voor de 

verscheidenheid aan spellen en 

fantasie van de organiserende 

vereniging en uiteindelijk, en 

daar was het toch om te doen, is 

een mooi bedrag overgehouden 

wat weer toegelegd kan worden 

op het conto van de voetbalve-

reinging. Blij dat we ons steen-

Groot-kaliber nieuws van een klein-kaliber luchtvereniging 

We zijn alweer een stukje verder 

in onze doelsdstelling om een 

respectabele vereniging te wor-

den, danwel te zijn. Wat hebben 

we namelijk gedaan, we hebben 

shirtreclame toegepast om nog 

meer in de welbekende “picture” 

te komen. Dat dit ons eigen logo 

op onze eigen sweaters is zou 

toch menig ondernemer in Bui-

nerveen en ver daarbuiten aan 

het denken mioeten zetten. Een 

internationale vereniging als de 

onze, verdient beter. Dat dit 

geen fabeltje is maar de harde 

werkelijkheid, werd maar weer 

bewezen op vrijdag 19 maart 

jongstleden, toen werd de strijd 

aangebonden op de schietacco-

medatie van S.CV. ‘t mikpunt 

te Drouwen op de open wed-

strijd 5 meter en tevens het 

kampioenschap van het district 

1 van de KNSA, (Groningen, 

Friesland-Drenthe-Overijssel 

en de Noor-OostPolder. Dat er 

van de 69 schutters, uit 13 vere-

nigingen, van de Veenschutters 

er 3 met een cadeaubon naar huis 

gingen(B-klasse plaats 1 en 2 en 

in de C-klasse een 3e plaats,) 

zegt meer over de kwaliteit dan 

over de kwantiteit, waarin een 

gkleine vereniging groot kan 

zijn.  

Wubbe Kamies. 

tje konden bijdragen voor deze 

ludieke actie. 

Veel succes, namens de schietve-

reinging de Veenschutters te Bui-

nerveen. 

Wubbe Kamies 
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Vooraf  

In de loop van 2003 is een artikel 

in deze Dorpskrant verschenen 

over de karakteristieken van Bui-

nerveen, althans voor zover die 

in het gemeentelijk rapport 

“Kern en Kader” een plaatsje 

hebben gekregen. Het artikel 

werd afgesloten met ’n opmer-

king om een soortgelijk verhaal 

over Nieuw-Buinen te maken, 

mits daarom zou worden ge-

vraagd. Enkele inwoners van de 

kern Nieuw-Buinen hebben me 

verzocht dat verhaal voor te be-

reiden, en dan graag met een bre-

dere achtergrond. Daarom heb ik 

voor enkele elementen aanslui-

ting gezocht bij provinciale gege-

vens. Het accent evenwel blijft 

bij de gemeentelijke inventarisa-

tie, die na Kern en Kader 2 leidt 

tot het doorhakken van knopen, 

bezuinigen en slopen. 

 

Wonen, Wegen en Groen  

Nieuw-Buinen heeft 5019 inwo-

ners, er wonen ongeveer 25 meer 

mannen dan vrouwen, maar glo-

baal is de verhouding fifty-fifty. 

De leeftijdverdeling: tot 55 jaar, 

3818 personen, waarvan 1550 

jonger dan 24 jaar. Tussen de 55 

en 74 jaar worden er 974 opge-

voerd. De groep 75 jaar en ouder 

telt 227 personen, waarvan 142 

vrouwen en slechts 85 mannen. 

Nieuw-Buinen wijkt in dit cijfer-

geweld niet af van de rest van 

Drenthe. 

 

Al die mensen maken gebruik 

van 2038 woningen, waarvan 

de meesten vrijstaand (726), 

twee-onder-1-kap (570), rij- en 

hoekwoningen (480) en appar-

tementen (Wanne, 148). Ken-

nelijk nog te weinig huizen, 

want er is zonder meer nog uit-

breidingsruimte voor 130 stuks 

en de plannen voor de Drentse 

Horn maken het mogelijk er 

nog eens 1500 aan toe te voe-

gen. De verhouding inwoners – 

woningen in vergelijkbare ker-

nen van qua grootte vergelijk-

bare Drentse gemeenten is niet 

afwijkend. Zie gegevens van 

Aa en Hunze en De Wolden, 

lijst 1 onderaan deze pagina. 

 

Helaas moeten we gegevens 

over de leeftijd van de wonin-

gen missen. Blijkt dat Borger-

Odoorn 1098 woningen telt van 

vóór 1906. In de periode 1945 

– 1990 kwamen er 6377 huizen 

bij. De cijfers voor dezelfde 

periode in Aa en Hunze en De 

Wolden gaan redelijk gelijk op. 

Vermeldenswaard dat Emmen 

slechts 923 huizen heeft van 

vóór 1906 en dat er in de perio-

de ’45 – ’90 maar liefst 22000 

bij kwamen. Veel gesloopt, 

mag je veronderstellen. 

 

Over de wegen wordt niet zo-

veel verteld; Er wordt wél on-

derkend dat de kruising van het 

Noorderdiep met de Parklaan 

gevaarlijk is. Voorts dat de 

kwaliteit van de wegen het 

midden houdt tussen slecht en 

redelijk; Dat is ook wel op te ma-

ken uit de post ‘noodzakelijke 

investeringen’ voor de wegen in 

dit gebied.: € 3.150.000,- (tot en 

met 2004 !). Er komt dus vast 

nog wel wat achteraan. In elk 

geval ’n ideale kans gemist om 

melding te maken van verkeers-

ongevallen, letsels, ziekenhuis-

opnamen en doden. Voor heel 

Drenthe zijn die cijfers achter-

eenvolgend 7696, 1053, 427 en 

53. 

 

In de paragraaf over groenvoor-

zieningen scoren de vrij dicht bij 

elkaar geplante bomen langs en 

op de verdwenen hoofddiepen. 

Scoort zo hoog dat het niet meer 

interessant is om andere groene 

gebiedjes van Nieuw-Buinen te 

vermelden. In de begroting is er 

voor onderhoud van het groen € 

385.400,- geraamd; Het lijkt er 

dan tóch op dat er inderdaad 

méér groen is dan kanaalbomen. 

 

Economie en Milieu  

De informatie over de bedrijvig-

heid in Nieuw-Buinen is schaars 

in dit rapport. Behalve twee kre-

ten, Structuurversterking en 

Agenda Veenkoloniën, wordt er 

geen aandacht besteed aan bij-

voorbeeld landbouw en veeteelt 

of daarmee verwante agrarische 

activiteiten. Een gemiste kans 

om een van de fundamentele 

economische peilers van dit ge-

bied nader te bespreken. Of moet 

de lezer iets (en wat dan ?) aflei-

den uit de 2500 kg gewasbe-

schermingsmiddelen die bij de 

          KERN  en  KADER :  NIEUW-BUINEN  

Gemeente inwoners kern aantal woningen 

Aa en Hunze      25500 Gieten 1998 

Borger-Odoorn   26300 Nieuw-Buinen 2038 

De Wolden 23800 Zuidwolde 2288 

Lijst 1 
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CSWW ligt opgeslagen. 

 

Kennelijk draait de economie om 

de bedrijventerreinen Drentse 

Poort en Industrieweg, bij elkaar 

153 ondernemingen en goed voor 

317 arbeidsplaatsen. Er staan in 

Nieuw-Buinen 82 bedrijfswonin-

gen, waarvan ik mag aannemen 

dat die niet allemaal op de bedrij-

venterreinen staan. In dit onder-

deel van Kern en Kader zou het 

niet misstaan hebben om gege-

vens te verstrekken over werkza-

me bevolking en het werkloos-

heidspercentage. De eerder ver-

melde Drentse gemeenten laten 

op dit punt het beeld volgens lijst 

2 zien. 

 

Een eveneens zeer belangrijke 

pilaar in het land van de bedrij-

vigheid is recreatie en toerisme. 

Toch is Kern en Kader hierover 

erg kort. Het gaat letterlijk niet 

verder dan: “Keramisch Museum 

Royal Goedewaagen Gouda”, 

7200 bezoekers per jaar, “Galerie 

Atelier De Naaidoos” (geen op-

gave van bezoekers), “Het Junior 

Antiquariaat”, 2500 bezoekers 

per jaar en de boerderij hobby-

tuin van Sjoukje Kremer aan 

het Zuiderdiep 12 (een tuin die 

als zodanig al bijna 3 jaar niet 

meer bestaat). Vreemd, zó kort 

door de bocht voor onze recrea-

tiegemeente waarover de burge-

meester zo vaak en zo graag 

roept dat 25 tot 30% van de in-

komsten uit recreatie wordt ver-

worven. Daarom een paar gege-

vens van de drie ook eerder met 

elkaar vergeleken gemeenten, 

zie lijst 3. 

 

Voor de gemeente Borger-

Odoorn heus geen gekke getal-

len, maar waarom niet uitge-

splitst naar de grotere kernen, 

waarvan Nieuw-Buinen nota 

bene de grootste is. 

 

Een regelrecht vergeten gebied 

van kernactiviteiten in Nieuw-

Buinen wordt gevormd door de 

dienstverlening: Niets over 

banken, verzekeraars, admini-

stratiekantoren, belastingconsu-

lenten, makelaars, bemidde-

lingsbureaus en ’n scheepsbe-

vrachter. Zo maar even ’n op-

somming, maar er zal vast op dit 

gebied wel meer te beleven zijn. 

Voor wat meer diepgang in kern-

gegevens zou het nuttig zijn de 

banentoedeling in de gemeente 

en de kernen in een breder per-

spectief te plaatsen. Voor de ge-

meenten Aa en Hunze, Borger-

Odoorn en De Wolden hieronder, 

zie lijst 4, wat cijfertjes over de 

werkgelegenheid (aantal banen) 

in enkele sectoren. 

 

Achter de banencijfers over land-

bouw Borger-Odoorn gaan maar 

liefst 412 zelfstandige bedrijven 

schuil; Het kan bijna niet anders 

of een overzicht van landbouw-

bedrijven en aldaar vervulde ba-

nen voor Nieuw-Buinen kan ui-

terst interessante sectorgegevens 

opleveren. Zomaar één voor-

beeld. 

Gemeente Werkenden Werkloosheidsperc. 

Aa en Hunze      12100 4,80% 

Borger-Odoorn   10700 8,40% 

De Wolden 9900 2,50% 

Lijst 2 

Gemeente hotels/pensions  Bedden Kampeerplaatsen recreawoningen 

Aa en Hunze      25 783 2986 2565 

Borger-Odoorn   27 504 1810 3335 

De Wolden 8 172 1067 2385 

Lijst 3 

Gemeente Totaal Landbouw Bouw Handel Horeca Transport Diensten 

Aa en Hunze      5735 728 457 1072 334 257 517 

Borger-Odoorn   6037 878 1013 851 269 180 795 

De Wolden 4804 1286 468 766 196 206 520 

Lijst 4 
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In de milieuparagraaf van Kern 

en Kader blijft de gemeente ook 

summier. Ze komt niet verder 

dan Trip – LPG station, Sijpkes 

en Trip Royal voor vuurwerkop-

slag en –verkoop, de opslag van 

gewasbeschermingsmiddelen bij 

de CSWV en tenslotte het zwem-

bad De Buinerstreng, dat maxi-

maal 1000 kg chloorbleekloog in 

voorraad mag hebben. Bij de 

bandenspecialist, de puinkraker, 

pottenbakker, de verfspecialist en 

transportondernemer is op mili-

eugebied kennelijk niets te bele-

ven. 

 

Uit provinciale gegevens blijkt 

dat er in Nieuw-Buinen per jaar 

méér dan 125 muskusratten wor-

den gevangen. Voorts dat in dit 

gebied de bodem 5 tot 25% meer 

nitraat bevat dan goed is voor de 

bewoners. Op het gebied van 

weidevogelbeheer is er in heel 

Drenthe sprake van een vermin-

dering van ‘beschermde’ hecta-

ren, van 28000 ha in 1998 naar 

23000 ha in 2003. En dan vraagt 

men zich toch af hoe dat voor 

Borger-Odoorn zit, en meer in 

het bijzonder voor Nieuw-

Buinen en directe omgeving. 

 

Sport, Welzijn en Onderwijs 

Onder het kopje ‘Sport’ volgt 

een opsomming van sportzalen, 

sportcomplexen  en zwembaden 

te Nieuw-Buinen. Dan wordt 

melding gemaakt van 1 tennis-

complex, 1 ijsbaan, 1 accommo-

datie voor duivensport en 1 ter-

rein voor hondendressuur. Ver-

volgens wordt verondersteld dat 

het interessant is te weten dat 

de meeste van deze voorzienin-

gen goed worden gebruikt én 

dat de onderhoudsconditie 

overwegend redelijk tot goed 

is. Minder vrolijk word je van 

de (veel te lage) onderhouds-

budgetten, gezien de wenselijk 

geachte investeringen en het 

noodzakelijke onderhoud. Als 

voorbeeld: Het gymnastieklo-

kaal bij School75 vraagt om 

‘een grote beurt’ voor ongeveer 

1 ton (Euro’s), maar er kan niet 

meer dan € 4800,- aan verspij-

kerd worden. Misschien wel 

wat simpel gezegd: Zo schiet 

het niet op ! 

 

Welzijn vinden we in ’t Aai-

land en dorpshuis Centrum. 

Veel verenigingen maken ge-

bruik van ‘t Aailand, voor ver-

gaderingen en cursussen, voor 

diverse activiteiten voor oude-

ren (o.a. ANBO) en toneelrepe-

tities. Ook voor afhalen van 

medicijnen, zwangerschaps-

gymnastiek en oefenen voor het 

EHBO diploma. Daarnaast 

huist de trombosedienst in ’t 

Aailand, en je kunt er ook te-

recht voor voetbehandelingen. 

De opstellers van Kern en Ka-

der gaan niet in op de activitei-

ten bij dorpshuis Centrum. 

 

Het rapport vermeldt wel dat er 

maar één buurtvereniging is. 

Ook mist de kern zoiets als een 

Plaatselijk Belang. Dat alles 

steekt magertjes af bij de 5 

(vijf !) speeltuinverenigingen 

en de twee opvangcentra voor 

de allerjongsten onder ons. De 

activiteiten in jeugdsoos De Bu-

nermonder zijn zo divers dat ze 

niet nader afzonderlijk benoemd 

zijn, met uitzondering van jeugd-

werk, speel-o-theek, computer-

club en country dance.   

 

Mijns inziens een ernstig ver-

zuim, over het bibliotheekwerk is 

geen enkel zinnig gegeven te 

vinden. Tenminste had er een en 

ander vermeld kunnen worden 

over aantal leden en uitleningen, 

alsook over de samenwerking 

met andere organisaties zoals 

scholen en verzorgingshuis. Over 

al eerder vergeleken Drentse ge-

meenten in lijst 5 gegevens over 

leden en uitleningen: 

 

Onderwijs in Nieuw-Buinen is 

opgedeeld naar bijzonder (circa 

300 leerlingen) en openbaar 

(circa 300 leerlingen), daarvan is 

de BBS De Klister met ruim 250 

jongens en meisjes de grootste. 

De onderhoudstoestand van de 

scholen is redelijk tot goed, zo 

staat in Kern en Kader. In dit 

rapport staat ook dat met name 

de OBS75 en OBS Parklaan be-

hoefte hebben aan een stevige 

financiële injectie voor onder-

houd/renovatie (€ 113.000,- resp. 

€ 161.000,-). 

 

Voor het onderwijs in de ge-

meente is Kern en Kader nog van 

bijzondere betekenis: Het moet 

bouwstenen aandragen voor be-

leidswijzigingen, te denken aan 

verminderen van zeer kleine 

scholen, de vorming van Brede 

Lijst 5 

Gemeente Leden Uitleningen Stops bibliobus Leden Uitleningen 

Aa en Hunze      5550 215000 20 1044 45000 

Borger-Odoorn   6043 279000 9 477 18000 

De Wolden 6760 279000 11 665 29000 
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Scholen, het stichten van Multi-

functionele Accommodaties en 

het samenbrengen van meerdere 

maatschappelijke dienstverle-

ners. Enigszins vereenvoudigd en 

als voorbeeld: Verschillende 

scholen met ongelijke signatuur 

vastknopen aan één sportaccom-

modatie en enkele ruimten voor 

onder andere bibliotheek, wel-

zijnswerk, politie en meervoudig 

te benutten lokaliteiten voor ge-

zondheidszorg 

(consultatiebureau, schoolarts, 

logopedist en voorlichting AD). 

Naargelang beschikbare ruimte 

en geld behoort ook onderbren-

ging van peuterspeelzaalwerk, 

kinderopvang en naschoolse op-

vang tot de mogelijkheden. Mijn 

idee, wel iets van lange adem, 

zolang het ook maar uit een fris-

se mond komt. 

 

Openbare orde en Veiligheid  

Van dit overzicht, met cijfers uit 

2000 en 2001, word je niet direct 

vrolijk. Met een kleine variant op 

de titel van het rapport, lijkt het 

wel Kerm en Kader. De overlast 

die men in Nieuw-Buinen er-

vaart, scoort hoog. Het kan zijn 

dat de overlast feitelijk van aard 

is, of dat de mensen door wat 

voor omstandigheid dan ook, niet 

zo veel (meer) kunnen ‘hebben’. 

Er is 53 keer geklaagd over ge-

luidshinder in de woonomgeving, 

49 keer over hinder door of van 

jeugd, 23 keer zijn de dieren de 

gebeten hond, 9 maal voertuigen 

en 1 keer ’n prostituee. Het getal 

41 achter ‘overige overlast’ zegt 

op zich niet zoveel, maar houdt 

evenmin veel goeds in. De politie 

is 16x betrokken geraakt bij van-

dalisme en baldadigheid, 11x 

gedoe met graffiti, 22x was er 

iets met vernielingen aan auto’s 

en zowaar 15x werd de sterke 

arm opgetrommeld bij woningin-

braken. En ook geweld wordt 

niet geschuwd, zelfs 5x bleek er 

met wapens gewerkt te zijn. 

 

En andere gegevens  

Eerder gaf ik al aan dat “de fo-

to” van Nieuw-Buinen in mijn 

ogen op belangrijke punten on-

volledig is. Bij die ‘andere ge-

gevens’ is Riolering er een. 

Maar er staat niet meer dan 

“Wateroverlast is incidenteel 

aanwezig. Vervanging nodig in 

de komende jaren. Afkoppelen 

€ 1.350.000,-“. Niets te lezen 

over een vervangingsprogram-

ma riolering, geen gegevens 

over de huidige ondergrondse 

en bovengrondse infrastructuur 

en tenslotte blijft het duister 

over de concrete besteding van 

het –grote- geld voor het afkop-

pelen. Jammer. 

 

Voor overledenen die bij voor-

keur begraven willen worden, 

is er wél duidelijkheid.; Op 

plaats 42 is er ’n restcapaciteit 

van 768 graven, voor plaats 32 

(Kerklaan) kunnen nog 427 re-

serveringen worden gedaan. Al 

bij al mag zonneklaar zijn dat 

Nieuw-Buinen de ruimte heeft 

om aan zo’n 2400 tot 3000 per-

sonen een laatste rustplaats te 

bieden. Voor een kern met on-

geveer 5000 inwoners en een 

sterftegemiddelde van 37 p.j., 

onder aftrek van 25% crematie, 

betekent dat een salto mortale 

die de begrafenisvereniging 

nog zeker 100 jaar in de benen 

houdt. 

Ik sluit af met een uiterst aardige 

mededeling voor Nieuw-Buinen; 

In het rapport staat dat “1 pand is 

aangemerkt als rijksmonument”. 

Het moet me als man met enig 

gevoel voor historisch besef van 

het hart dat de gemeente een 

kans mist om daarover wat meer 

mee te delen. Niets over welk 

pand het gaat, noch over wat de 

karakteristieken ervan zijn. Zo 

lijkt het alsof de gemeente er he-

lemaal niet zo gelukkig mee is.  

 

 

Achteraf  

Op zich boeiend om de gegevens 

van Kern en Kader met betrek-

king tot de kern Nieuw-Buinen 

door te werken. Leuk om zo hier 

en daar ook gegevens van het 

provinciebestuur er naast te leg-

gen. Daarin heb ik me moeten 

beperken, want voor je het weet 

ga je in op het hoogste gemeente-

lijke werkloosheidspercentage 

van Drenthe, de diversiteit in be-

nutting van gronden, de emigra-

tie van Drenten en de aantallen 

varkensfokkers, pluimveehou-

ders en maneges. Om maar wat 

te noemen. Uiteraard staat het 

iedereen vrij om over deze of 

andere onderwerpen de pen ter 

hand te nemen en onze lezers 

vervolgens met die pennenvruch-

ten te boeien. Wellicht dat Kern 

en Kader 2 daartoe nog meer uit-

nodigt. 

Martin Snapper  

   

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG  25 MAART 2004 

BUINERVEEN / NW.BUINEN tot KERKLAAN. 
 

De  jaarvergadering voor alle leden, werd dit jaar gehouden in Dorpshuis Centrum a/d Kerklaan.   

Voorz.Jan Haikens opent om 20.05uur de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezige. Een 

extra welkom voor Dhr. Leo Hardus(van STAMM) & Dhr. Hans Peeters (uit Buinen). 

Notulen van 2003 en een overzicht van 2003 werden voorgelezen. Er waren geen ingekomen stukken van-

avond.  Financieel verslag en controle over dit verslag waren goed. 

Er waren 3 bestuursleden aftredend en stelde zich weer herkiesbaar, t.w.:Ko Ensing & Henk Vos & Willem 

Lutjes. Met algemene stemmen zijn deze heren weer aangenomen voor de komende 3 jaar. 

Na de koffiepauze heeft Dhr.Leo Hardus (STAMM)  ons uiteengezet over: 

                

                   WERKEN MET VISIE IN BUINERVEEN / NW.BUINEN. 

 

Hoe te werk te gaan met een Dorpsomgevingsplan  of  een Dorps agenda. 

Dhr.Hans Peeters(secr. van Dorpsbelangen in Buinen) heeft daarna een kort verslag gedaan hoe in Buinen 

hieraan reeds is gewerkt, en men nog bezig zijn.  Niet alleen een Pl.Belang kan dit realiseren, doch men 

heeft hier zeer zeker ook de hulp en steun van de bevolking nodig. 

Op deze avond is er al over gediscussieerd.  Wij komen hier zeker op terug. 

Na deze discussie en de rondvraag heeft de voorzitter de vergadering gesloten. 

 

Tot ziens op onze volgende jaarvergadering  in Dorpshuis Buinerveen. 

Namens Pl.Belang Buinerveen / Nw.Buinen 

Secr.: Marijke Koop.     
 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 

 

Erkend leverancier  

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Of:  06 55948238 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Evert Hoving 

  Bram van Buuren 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Geert en Tineke 

  Boekholt           

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

NIEUWS VAN DE 

NBvP, VROUWEN 

VAN NU;  

afdeling Buinerveen. 

 

Op 11 februari was de heer Min-

derhoud uit Dalen te gast. Hij 

heeft voor ons de geschiedenis 

van Buinerveen onderzocht en 

het blijkt dat er in 2600 voor 

Christus een veenbrug in het 

moeras in Buinerveen aanwezig 

was. Ook is een leren schoen ge-

vonden uit het jaar 800 voor 

Christus. In 1750 woonden er 

voor het eerst mensen in Buiner-

veen, op een zandrug in het 

veen. In 1830 stonden er 18 

boerderijen en een markehuis, 

die in het veen stond. 

Het hele gebied van Nieuw 

Buinen was nog veen. 

Markegenoten verkochten per-

celen en de 2 diepen werden 

gegraven. 

De turf werd afgegraven; er 

kwam dalgrond, waar de boe-

ren op konden werken. 

In 1905 kwam de trein in Bui-

nen : de Noordoosterlokaal. 

Tussen 1927 en 1930 is het ka-

naal Buinen-Schoonoord gegra-

ven, waar zo’n 60 schepen per 

maand door heen kwamen. 

In 1938 stichtte de heer Thone 

uit Jena een glasfabriek in 

Nieuw Buinen. Brandstof (turf) 

en werkvolk waren goedkoop. 

Ook Jacob Meursing stichtte 

een glasfabriek. Nog altijd her-

innert het monument de glas-

blazer dat voor in Nieuw Bui-

nen staat, hieraan. 

Zo vertelde de heer Minder-

houd ook nog een verhaal over 

Hendrik Dilling in Bronneger, 

die een stationskoffiehuis bezat. 

Later volgde Hendrik Hingst-

man hem op, die tevens heng-

stenhouder was. 

 

Een volgend verhaal ging over 

het ontstaan van het ziekenhuis 

in Coevorden, de Aleida Kra-

merstichting. Ook volgde nog 

een prachtig verhaal over Wei-

teveen met de nonnen. 

De heer Minderhoud kon het 

allemaal op een leuke en humo-

ristische manier vertellen. 

 

Onze museumgroep is op 12 

februari naar het Klooster van 

Ter Apel geweest. 

We werden rondgeleid door een 

gids die heel veel kon vertellen 

van wat zich er allemaal heeft 

afgespeeld. 

Ook op 11 maart is deze groep 

op stap geweest. Nu ging de reis 

naar het Herinneringscentrum in 

Westerbork. Opnieuw onder lei-

ding van een gids werd weer heel 

veel verteld. 

 

Op 17 maart is er iemand op be-

zoek geweest die over Mantel-

zorg heeft gesproken. 

 

De museumgroep gaat op 8 april 

naar het Rijtuigenmuseum in 

Leek. 

 

Op 21 april gaan we naar de af-

deling Nieuw Buinen: met Pit op 

pad door het land van Bart. 

De heer Pit zal ons dan rondlei-

den door Drenthe. 

 

Op 19 mei is onze laatste avond 

voor de zomerstop en dit is een 

verrassingsavond met een thema. 

 

Een ieder is van harte welkom 

om deze avonden bij te wonen. U 

kunt 2x gratis komen en dan be-

slissen of U lid wil worden. 

 

PR-vrouw namens de 

NBvP,Vrouwen van Nu 

  afdeling Buinerveen 

Ina Habing. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 28 

Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. 

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, 

kunt U contact opnemen met de heer B Kruit Noorderstraat 10 9524 PD Buinerveen Tel:212716 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

fonds    mogelijk 

 

 

Ook aan huis verkoop 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 

VOORJAARSFAIR 
 

Iedereen kan zo binnenkomen op 

onze  

voorjaarsfair op 8 mei a.s  

Georganiseerd door NBvP, 

VROUWEN VAN NU 

 

Deze wordt van 10 uur 

‘smorgens tot 15.00 uur 

‘smiddags gehouden bij Nans 

v.d. Giessen op de deel 

(Oprijlaan inrijden naar achter de 

boerderij).  Zuiderdiep 50. 

 

Op deze fair kan van alles ge-

kocht worden:  

*planten (violen, petunia’s, la-

thyrus enz.) 

*zelfgemaakte kaarten 

*tuindecoraties met gaas, lood, 

mos en plantjes 

*babykleding 

*curiosa decoratiegebak, -koek 

en -bonbons (van brooddeeg en 

klei) 

*bloemstukjes 

*eigengemaakte cake en taarten 

om mee te nemen of ter plaatse 

te nuttigen  

Natuurlijk kunt U onder het ge-

not van een heerlijk kopje koffie 

of thee, een glaasje fris of een 

kop soep lekker kletsen over van 

alles en nog wat. 

 

En natuurlijk kunt U horen wat 

de NBvP, Vrouwen van Nu is en 

doet. 

GRATIS   ENTREE!!  

 

PR-vrouw namens de 

NBvP,Vrouwen van Nu   

afdeling Buinerveen 

Ina Habing. 


