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Zondagavond Eerste Paasdag 8 

april 2007 was het weer zover. 

Het ontsteken van het, inmiddels 

weer traditie geworden, Paasvuur 

te Buinerveen. Voordat dit echter 

doorgang kon vinden zijn er 

weer vele werkzaamheden aan 

vooraf gegaan. Niet in de laatste 

plaats natuurlijk door alle vrij-

willigers, maar daarover elders in 

deze dorpskrant meer, geschre-

ven door 1 van die vrijwilligers.  

Zoals u in de vorige dorpskrant 

reeds hebt kunnen lezen is de 

vergunning weer verzorgd door 

Plaatselijk Belang. Zij zien hierin 

de vervulling van een traditie die 

is wedergekeerd in ons dorp en 

willen dit ook blijven steunen 

door de vergunning op zich te 

nemen. 

Er zijn in totaal uiteindelijk 3 

inbrengdagen geweest, de tweede 

zaterdag voor Pasen, 31 maart, 

en Goede Vrijdag en de zaterdag 

Paasvuur 2007 druk bezocht 

voor Pasen. Er is weer van 

heinde en ver materiaal ge-

bracht op allerhande uiteenlo-

pende manieren: kleine karre-

tjes, ultramoderne tandemas-

sers, luxe aanhangwagens met 

schotten zodat er meer oppaste, 

in busjes notabene en natuurlijk 

het grote transport met tracto-

ren en dumpers, kiepers en plat-

te wagens in alle soorten en 

maten. Zoals waarschijnlijk 

goed is te constateren zijn ook 

weer in Buinerveen enige huis-

kavels groter geworden, in ie-

der geval visueel. Het is elk 

jaar maar weer afwachten hoe 

veel er gebracht wordt. Het was 

het vierde achtereenvolgende 

jaar dat het Paasvuur weer 

plaatsvond, en ook deze keer is 

er weer ca 1500 m3 tuinafval 

gestort. Het zal u ongetwijfeld 

opvallen dat door de loop der 

jaren heen al heel wat conife-

ren, dennen en ander afschei-

dingsmateriaal het pad hebben 

moeten ruimen, bij uzelf of bij de 

buren. De vraag is of dat de vol-

gende jaren weer gaat lukken. 

Mogelijk bent u er zelf al op aan-

gesproken dat die coniferen daar 

of dat bosje dennen ook maar 

eens om moeten voor het volgen-

de Paasvuur.  

Ondertussen dat een ieder nog 

aan het bekijken was of er in zijn 

(Vervolg op pagina 12) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2007 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mede-

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redac-

tie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uit-

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer  3  inleveren voor 6 juni 2007 

 

Nummer 4  inleveren voor  15 augustus 2007 

Nummer 5  inleveren voor  3 oktober 2007 

Nummer 6  inleveren voor  5 december 2007 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

Programma jeugdwerk 2007 
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet 

helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet 

worden maar hier komen ze vast. 

 

9 mei     knutselen 

13 juni     eindfeest 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

Linda Luppens 212301 

Annemarie Egas 332850 

 

De tijden van de knutsel middagen zijn voor  

groep 1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur , 

en voor groep 5 t/m 8 van  15.15 tot 16.45 uur. 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
Inmiddels bestaat een in-

ternetsite over de plaats 

Buinerveen en Nieuw Bui-

nen tot de Mondenweg. 

Hierop zijn ik diverse za-

ken over clubs en vereni-

gingen en actueel nieuws 

geplaatst. Ook foto’s ge-

maakt bij diverse evene-

menten zijn hier te bewon-

deren en te downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
 

7 april:  Eieren zoeken 

9 april:  Eieren gooien 

12 mei: Bingo 

9 juni -10 juni:  

  Feestweekend 

20 jun: Vrouwencafe 

15 sept: Bingo 

27 okt: Bingo 

10 nov: Griezeltocht 

22 dec: Kerstbingo 

 

Ideeën zijn altijd welkom. Aar-

zel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menzo Bos   0615391219 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze 0622586608 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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24 februari 2007 

Je waande je even op een ande-

re planeet. Want waar zie je 

prinsessen en Pipi Langkous 

samen. Batman samen met in-

dianen, clowns samen met 

cowboys en dat ook nog alle-

maal door elkaar heen. Lekker 

hossen op de muziek van de 

Streetband van Crescendo en 

Carnavals gedruis in het dorpshuis 

op de muziek van DJ Henk. 

Van al dat dansen krijg je wel 

dorst, maar geen nood, er kon 

onbeperkt gedronken worden. 

Een paar keer klonk de fluit. In 

een oogwenk stonden dan alle 

kinderen aan de kant. Want dan 

kregen ze een snoepje of een 

stuk frikandel. 

Ondertussen hadden we wat 

dames van Crescendo gevraagd 

om voor jury te spelen, want na-

tuurlijk hadden we een prijsje 

voor de leukste kostuums. De 

winnaars waren: Kim Heide-

kamp als Pipi, Loes Haak als 

heks en Sasha Baars als prinses. 

De tijd vloog om maar al veel te 

snel (volgens de kinderen ) kwa-

men de eerste ouders hun kinde-

ren alweer ophalen. Eén meisje 

zei dan ook tegen haar moeder 

“mam je bent veel te vroeg”.  

Zo voelde het inderdaad maar ja: 

“de tijd vliegt als je plezier 

hebt”. 

Namens jeugdwerk 

Els de Roo 

Oproep!!!   Oproep!!!   Oproep!!! 

Het is toch wat, nu moeten we in 

ons lieflijke dorp weer een stuk 

sociale activiteit afstoten of op-

heffen.  

Dat zit zo:  

De bejaardensoos op dinsdag-

middag van 14.00 tot 16.30 uur 

zit bijna zonder leden. Er gaan 

door omstandigheden telkens 

leden af en er komt niemand 

voor terug.  

 

Het valt natuurlijk ook niet mee 

om een middag vrij te maken, 

maar het zou fijn zijn als jullie 

ons komen versterken.  

Er is momenteel een kaartgroepje 

en een sjoelgroepje. Als er iets 

anders bedacht kan worden is dat 

ook mogelijk.  

U bent van harte uitgenodigd om 

een middag te komen kijken.  

De koffie staat klaar in Dorps-

huis de Viersprong te Buiner-

veen.  

Komt er geen respons, dan zal de 

soos, net als de vereniging voor 

verenigingen slapend gaan of 

worden opgeheven.  

Laat dit a.u.b. niet gebeuren.   

 

Namens de soos 
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Op zaterdag 9 april heeft weer 

het jaarlijkse eierzoeken plaats-

gevonden. 28 kinderen namen 

hieraan deel. Achter school 75 

hadden twee paashazen voor de 

grotere kinderen en kleinere kin-

deren van de basisschool ge-

kleurde paaseieren verstopt. De 

kinderen hebben erg hun best 

gedaan met zoeken. Er werd 

steeds heen en weer gerend tus-

sen de bosjes en het verzamel-

punt waar de eieren naartoe ge-

bracht moesten worden. De ge-

vonden eieren werden op kleur 

per deelnemer opgeschreven 

want iedere kleur ei gaf een ver-

schillend aantal punten, wat erg 

belangrijk was. Dit bepaalde na-

melijk wie de winnaars zouden 

worden. Het hele bosje werd uit-

gekamd, waarbij de kleinere kin-

deren hulp kregen van hun ou-

Eieren zoeken 
ders of andere volwassenen. 

Sommige kinderen waren heel 

erg goed in het zoeken, andere 

niet zo, maar gelukkig heeft 

toch iedereen minstens één ei 

gevonden. De paashazen had-

den erg hun best gedaan met 

het verstoppen, want niet alle 

eieren zijn teruggevonden. Ge-

lukkig hebben zowel de grote 

als de kleine kinderen het gou-

den ei gevonden. Dat was vorig 

jaar niet gelukt. 

Nadat bleek dat er geen eieren 

meer gevonden zouden worden 

is de gehele groep teruggegaan 

naar het dorpshuis, waar er 

voor iedereen een chocolade 

paashaasje was en limonade 

werd uitgedeeld. 

De bel boven de bar was bij 

sommige kinderen erg in trek, 

zodat er eigenlijk veel rondjes 

hadden moeten worden wegge-

geven. Helaas gebeurde dat 

niet. 

Wel werden aan de volgende 

winnaars prijzen uitgereikt. 

Bij de groten:  

1 Quincy Maduro 

2 Boyd Maduro 

3 Kim van Buuren 

Bij de kleintjes: 

1 Jack Verhage 

2 Max verhage 

3 Leonie vd Scheer 

De gevonden eieren zijn in het 

dorpshuis achtergelaten, zodat 

iedereen die dat wil een eitje kon 

(en misschien nog kan) eten. 

Het was voor de deelnemers en 

voor de organisatoren een leuke 

middag. Echter het zou prettig 

zijn als volgend jaar wat meer 

kinderen aan het eieren zoeken 

zouden deelnemen. 

 

Jan van Noortwijk 
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17 mei 2007 

Starten van 12.30 tot 13.30 uur 
 

Sluiting om 17.00 uur 
 

Inleg t/m 12 jaar : 1 euro 
 

13 jaar en ouder : 3 euro 
 

Start bij het Dorpshuis in Buinerveen 

 
 

De gezamelijke sportverenigingen 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

75 JARIG JUBILEUM 

 

Woensdagavond 4 april werd een 

feestavond gehouden, georgani-

seerd door het bestuur en de 

feestcommissie van de NBvP-

Vrouwen van Nu- afdeling Bui-

nerveen, ter ere van het 75 jarige 

bestaan van deze vereniging. De 

avond werd door velen bezocht: 

De leden van de vereniging met 

hun partners, enkele leden en af-

gevaardigden van omliggende 

verenigingen, afgevaardigden 

van het Provinciale Bestuur, en 

het bestuur van Stichting Dorps-

huis. Speciaal welkom was er 

voor het duo ‘B en Dubbel D’, 

een combinatie van zang en ca-

baret, dat de avond verder zou 

verzorgen. 

De Nederlandse Bond van Platte-

landsvrouwen – Vrouwen van 

Nu bestaat zelf reeds 76 jaar, dit 

werd in 2005 gevierd. De Drent-

se afdeling is 6 mei 1931 opge-

richt. De Nederlandse Bond be-

staat totaal uit ca 51000 leden, 

waarvan er ongeveer 7200 Drent-

se leden waarvan weer 45 dames 

lid zijn van de vereniging in Bui-

nerveen. De afdeling in Buiner-

veen is een van de oudsten van 

Nederland en dat wordt met trots 

uitgedragen. Punt van vermelden 

waard is dat deze vereniging dan 

ook al sinds de oprichting de bij-

eenkomsten heeft in het Dorps-

huis. Er is ooit een korte onder-

breking geweest toen de bijeen-

komsten werden gehouden in de 

voetbalkantine, maar dit heeft 

niet lang geduurd. 

Met veel enthousiasme werd ver-

teld dat de afdeling Buinerveen 

reeds sinds jaar en dag voor vele 

jongere en oudere vrouwen een 

ontmoetingsplaats is geweest en 

nog is, waar gezelligheid en 

inspiratie hoogtij vieren. Menig 

dame is na een verhuizing lid 

geworden van de vereniging 

om zich snel thuis te voelen, 

mensen te leren kennen en zich 

opgenomen te voelen door de 

gemeenschap. In moderne ter-

men is het de ideale vereniging 

om te netwerken binnen een 

gemeenschap. De vele verschil-

lende commissies van de vere-

niging zorgen ervoor dat er niet 

alleen op de afdelingsavonden 

iets georganiseerd wordt, maar 

ook tussendoor. Er is o.a. een 

Gelegenheidscommissie, een 

Reis –en Feestcommissie, en 

een museumgroep. 

Tijdens het gouden jubileum in 

1982 werd er een plakboek aan-

geboden door enkele leden 

waarin ook een gedicht stond, 

dat gemaakt was door mevrouw 

Uniken-Eggink. Dit gedicht 

werd voorgedragen door de 

huidige voorzitter van bestuur, 

mevrouw Roelien Haikens. Dit 

mooie, kenmerkende gedicht 

wordt de lezers van deze dorps-

krant niet onthouden: 

 

Van 1932 tot 1982 

 

Het scheen dat er iets moest 

gebeuren 

voor vijftig jaar 

want in ’t hele land kwamen de 

vrouwen bij elkaar. 

Inééns was er het besef 

zelfs hier in Buinerveen 

dat er in ’t leven meer was te 

beleven dan werken alleen. 

Een muf – een juf – een vrouw 

en een paar wichters 

waren de eerste oprichters. 

Met dertig leden brachten ze 

een club van de grond 

en ze noemden het 

“De Boerinnebond”. 

Muf was mevrouw Huizing 

Juf was Juffrouw Jansen 

Vrouw Sjaakje Kroeze Betlehem  

en de wichters waren 

Fennechie van Eb vd Schuur 

en Klaas Oosting zien Beertie. 

De Boerinnebond is omgedoopt  

in Plattelandsvrouwen 

en met die Plattelandsvrouwen 

gaan wij verder  in ’t volste ver-

trouwen. 

 

En dat vertrouwen staat nog 

steeds als een huis. De afdeling 

Buinerveen heeft op dit moment 

45 leden variërend tussen de, la-

ten we zeggen, 30 en de 80 jaar 

oud. De vereniging heeft op dit 

moment 2 leden die reeds 50 jaar 

of langer lid zijn.  

Namens het Provinciale bestuur 

was er een afgevaardigde in de 

persoon van Mevrouw Oortwijn. 

Ook zij richt haar woord tot de 

vereniging en vermeldt daarbij 

wat voor een rol de NBvP-

Vrouwen van Nu in Drenthe 

reeds gespeeld heeft. Een ver-

dienste van deze vereniging is 

onder andere de reflecterende 

huisnummers, uitbreiding van de 

bezoektijden van het Wilhelmina 

Ziekenhuis te Assen en het open-

blijven van het NS station te Da-

len. Kernwoorden van de organi-

satie zijn ontmoeting, plezier en 

inspiratie. De NBvP-Vrouwen 

van Nu staat bekend om zijn 

structuur, opleidingen die gege-

ven worden, zijn algehele organi-

satie. Menig landelijk opererende 

vereniging is hier jaloers op, al-

dus mevrouw Oortwijn. 

Omdat bij een verjaardag ook 

een cadeautje hoort heeft een 

kleine commissie zich bezig ge-
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houden met de aanschaf van een 

cadeau. Dit werd aangeboden 

aan het bestuur door het jubile-

rende lid van de vereniging, me-

vrouw Janna Naaijer. Zij was dit 

jaar 50 jaar lid. Er werd een 

mooie statige 5-armige kandelaar 

overhandigd en een fotoboek, dat 

weer kan dienen als plakboek 

voor een komende periode. Te-

vens werden er een pak kaarsen 

gegeven ter opluistering van de 

kandelaar. 

Voor in de zaal was een kleine 

uitnodigende tentoonstelling in-

gericht met collages van foto’s 

en krantenartikelen en enkele 

aantekeningen. Tevens lagen er 

een deel van de notulenboeken, 

in prachtig schoonschrift ge-

schreven en oude jaarpro-

gramma’s. Een kleurrijk en his-

torisch geheel. 

De avond werd opgeluisterd en 

gevuld door het duo ‘B en Dub-

bel D’. 2 dames die door het uit-

beelden van de typetjes Bettie en 

Dora met behulp van cabaret en 

verschillende outfits op hilari-

sche wijze oude Nederlandstalige 

liedjes ten gehore brachten zoals 

Twee Reebruine Ogen, Daar bij 

de Waterkant, Brandend Zand, 

Harlekino, Het zal je Zus maar 

wezen, In een Rijtuigie en de Di-

ligence. Dat laatste nummer 

bracht nog veel hilariteit doordat 

Lenie van Noortwijk een touw en 

een belletje kreeg om haar man 

te mennen. Ze moest keurig op 

de maat van de muziek meedoen. 

Zo werd het ijs al snel gebroken 

en deed de zaal vaak uit volle 

borst mee om de ten gehoren ge-

brachte liedjes mee te zingen. 

Ten behoeve van het optreden 

van het cabaretduo was er een 

trap nodig om op en af het toneel 

te kunnen komen. Zoals de voor-

zitter zo plastisch uitdrukte: deze 

was zeer correct in elkaar gesla-

gen. Toen dit verbeterd werd in 

‘in elkaar getimmerd’ werd er 

toch wel uitbundig gelachen in 

de zaal. In ieder geval, er was 

een trap zodat het duo ongehin-

derd de zaal kon betrekken in 

hun optreden. 

Aan het einde van de avond 

werd er een verloting gehou-

den, die dankzij de vele sponso-

ren van dit feestelijke jubileum 

van grote kwaliteit was. De ver-

loting heeft € 400,- opgebracht 

en daar was men  zeer blij mee. 

De avond vloog om en kon ze-

ker geslaagd worden genoemd. 

Alles verliep vlekkeloos. Er is 

ondersteuning verleend door de 

heren Kamies en Peper op tech-

nisch gebied om de techniek 

van het duo B en Dubbel D 

wegwijs te maken en te steu-

nen. Hiervoor werd nog dank 

gezegd, evenals dat de vele 

sponsoren bedankt werden, de 

dames van de bloemstukken, 

Grietje en haar bediening en de 

dames van de vereniging voor 

het aangeboden cadeau. Nadat 

iedereen nog door de voorzitter 

werd bedankt voor de aanwezig-

heid en er Fijne Paasdagen en 

een wel thuis gewenst werd, 

kwam aan de geslaagde avond 

een einde. 

 

Mocht u nu ook menen dat er in 

uw vereniging iets te vieren valt, 

of wilt u graag dat er in de dorps-

krant meer aandacht besteed 

wordt aan uw vereniging, neem 

dan contact op met de redactie 

van de Dorpskrant. Mogelijk dat 

er ook van uw vereniging een 

leuk stukje in de dorpskrant kan 

komen om de bekendheid met 

uw activiteiten te verhogen. Na-

tuurlijk kunt u ook ten allen tijde 

zelf een artikel schrijven en dit 

inleveren bij de redactie. Zie 

voor de gegevens het colofon 

van deze dorpskrant. 

 

Marjan Poelman 
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Pasen 2007 

Zondag 8 april was het weer zo-

ver. 

Ongeveer 30 kinderen kwamen 

aanwandelen met fakkels vanaf 

het Dorpshuis en vormden een 

grote kring om de grote hoge bult 

met snoeiafval. 

Toen ze de fakkels tegen het 

brandbare stro aanhielden was er 

geen houden meer aan. 

Het stro begon te branden en de 

vlammen sloegen wel 10 meter 

de hoogte in. 

De kinderen sprongen snel ach-

teruit en zelfs de fotograaf 

( h t t p : / / h o m e . w a n a d o o . n l /

geerthilbolling/) en diverse ca-

meramensen werden verrast door 

dit oergeweld. 

Gelukkig liep het allemaal weer 

goed af en kon het feest begin-

nen. Dit jaar was er een heuse 

partytent waar een provisorische 

bar was ingericht. Eenieder kon 

hier een natje en een droogje ha-

len waarvan goed gebruik werd 

gemaakt. Oude bekenden zien 

elkaar weer en maken een 

praatje. De kinderen dansen on-

der de dikke rookwolken. En zo 

te zien is iedereen flink onder de 

indruk van het vuurspektakel. 

 

Maar dan nu de grote vraag, 

hoe kan dit allemaal en wie 

hebben dit mogelijk gemaakt ? 

 

Ik begin op zaterdag 31 maart. 

Een groep vrijwilligers meldt 

zich rond 8 uur ’s-morgens bij 

de familie Timmermans waar 

onder het genot van een kopje 

koffie de actie wordt doorge-

sproken. Even voor negenen 

vertrekt de groep richting wei-

land waar het allemaal zal gaan 

gebeuren. Een vrachtwagen met 

rijplaten, die op het laatste mo-

ment nog waren gehuurd, komt 

aanrijden. De grond is na de 

langdurige regenval nog te 

drassig om personenauto’s met 

aanhangers een veilige aftocht 

te garanderen. 

Een tractor met daar achter een 

handig geel kraantje gemon-

teerd, komt aanrijden en kiest 

positie bij de dan nog denkbeel-

dige bult. Wim Hoving heeft 

net als vorig jaar zijn materieel 

weer beschikbaar gesteld. 

Een shovel van de firma Tim-

mermans wordt klaargezet om 

in noodgevallen het zware ma-

terieel los te trekken of te du-

wen en de groeiende bult in 

toom te houden. 

Het feest kan beginnen, en in 

rap tempo volgen de person-

personenauto’s met aanhangers, 

paardentrailers, afgedankte 

vouwwagens, busjes, boerenkar-

ren, tractoren met mega-

dumpers, fietsen met aanhangers 

en wat verder nog op eigen 

kracht kan rijden elkaar op. 

Het zware materieel kan zich zelf 

bevrijden van de enorme vrach-

ten snoeiafval en de auto’s met 

aanhanger worden door het trotse 

gele kraantje van hun last be-

vrijd. Dit gaat af en toe zo snel 

dat men niet eens de tijd heeft 

om uit te stappen. 

Het is zo druk dat er op het rusti-

ge verkaveling weggetje een file 

ontstaat. 

Dit gaat de hele dag zo door, en 

er is amper tijd om rond 12 uur 

in de berm gebroederlijk van de 

zelfgemaakte kippensoep en 

broodjes van Truus te genieten. 

Na een dik Drents kwartier zijn 

we er weer klaar voor en kan de 

inmiddels opgezwollen bult ver-

der uitgebreid worden. Rond vier 

uur is het sluitingstijd en worden 

we door een inmiddels tot de 

vaste klanten te rekenen bezoe-

ker, getrakteerd op een welkome 

versnapering. Proost Geert en 

Geertje. 

Geheel onverwacht komt er een 

mobiele kraan van de firma Tam-

menga aangereden. 

Albert Tammenga trekt er rustig 

wat tijd voor uit om de bult ho-

ger op te werken en als hij klaar 

is, is het resultaat goed te zien. 

Een bedankje voor hem en de 

sponsor is hier op zijn plaats. 

Daarna het materieel opladen, 

wagens binnen zetten en de hek-

ken voor het weiland plaatsen. 

De dag zit er op en voldaan con-

stateren we dat het bultje behoor-

lijk is gegroeid. 

 

Goede vrijdag 6 april. 

Het hele feest begint weer van 
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voren af aan. We starten weer 

met koffie bij Truus. 

Vanaf 9 uur kan er weer aange-

voerd worden. 

Voor negenen moet alles weer 

klaar staan, en het staat klaar! 

Rijplaten zijn dit keer niet nodig. 

Door het warme voorjaarszonne-

tje en de straffe wind is het land 

van overtollig vocht ontdaan. 

De auto’s en tractoren volgen 

elkaar ook deze keer weer in rap 

tempo op. Maar na de middag is 

het toch wat rustiger met de aan-

voer. 

Een vrachtwagen van de firma 

SITA, die toevallig in de buurt is, 

helpt ons met de op de vrachtwa-

gen geplaatste telescoopkraan, 

om de bult nog hoger op te wer-

ken. 

Chauffeur en machinist van SI-

TA bedankt! 

Om 4 uur gaat de boel op slot. 

We beginnen ons af te vragen 

waar ieder jaar toch nog zo veel 

snoeiafval vandaan komt, want 

de bult is weer in omvang en 

hoogte toegenomen. 

 

Zaterdag 7 april. 

Vandaag is de laatste mogelijk-

heid om snoeiafval aan te leve-

ren, en het is alsof iedereen dat 

beseft. 

Vanuit Borger, Exloo, Buinen, 1e 

Exloermond, Nieuw-Buinen, 

Stadskanaal en uiteraard ook uit 

Buinerveen werden de al dan niet 

vers gesnoeide en af en toe met 

bloesem gesierde takken aange-

voerd. 

De tractoren reden af en aan. 

Waarschijnlijk had iemand een 

privé bos gerooid. Er kwam geen 

einde aan. 

Aan het eind van de dag werden 

we weer blij verrast. Een mobiele 

kraan van de firma Hoornstra 

kwam het terrein oprijden. Ma-

chinist Sander liet ons even zien 

hoe je een echte paasbult maakt 

en loste ondertussen nog aan-

hangers en wagens van de aller-

laatste leveranciers van takken. 

Nadat alle gaten in de bult ge-

dicht waren zat de dag er weer 

op. Ook firma Hoornstra erg 

bedankt. 

De boel opruimen, wagens on-

der dak en terrein afsluiten. Het 

begint al een gewoonte te wor-

den. 

 

En dan eindelijk de dag waar in 

dit geval alles om begonnen is, 

8 april 1e paasdag! 

 

’s-Middags om 4 uur is het 

weer verzamelen bij de familie 

Timmermans. 

De Partytent moet worden op-

gezet, tafels en stoelen klaarzet-

ten, Egbert’s geluidsinstallatie 

aansluiten, eten en drinken aan-

voeren en uiteindelijk het ag-

gregaat met verlichting, be-

schikbaar gesteld door de firma 

Krans te Borger, in positie 

brengen. 

We hebben licht en geluid en 

een natje en een droogje. We 

zijn er klaar voor! 

Uiteraard heeft er zich achter de 

schermen ook nog het één en 

ander afgespeeld. 

Er moesten diverse leveranciers 

van snoepgoed en ver-

snaperingen benaderd 

worden. 

 

Zoals Hofmans Noten-

bar uit Buinerveen voor 

de noten, familie Blaak 

uit Buinerveen voor de 

eieren, Hofstede Brood 

en Banket voor de cho-

colade eieren (markt te 

Stadskanaal), Supér 

Groenten en Fruit 

(markt te Stadskanaal). 

Leveranciers van al het 

lekkers, bedankt! 

Verder mogen we Griet-

je Kuik niet vergeten. Grietje 

heeft een enorme hoeveelheid 

gele paasnetjes beschikbaar ge-

steld. Deze werden gevuld met 

traditionele paas versnaperingen 

en tenslotte uitgedeeld aan de 

jeugd. Leuke bijkomstigheid is 

dat wanneer de netjes niet voor 

andere doeleinden worden ge-

bruikt, deze bij het Dorpshuis 

weer kunnen worden ingeleverd. 

Op deze manier hopen we dat 

volgend jaar een nieuwe lichting 

jeugd van deze traditie kan mee-

genieten. Dus mensen, was je 

toch van plan het netje toch weg 

te gooien, lever het dan in bij 

Grietje Kuik!! 

Zonder alle vrijwilligers die fi-

nancieel of op welke andere wij-

ze dan ook zijn of haar steentje 

hebben bijgedragen en die we 

vergeten zijn persoonlijk te noe-

men was dit alles echt niet moge-

lijk geweest! 

Volgend jaar weer, dat staat vast. 

 

Zo zie je maar weer, 

Buinerveen is een dorp waar de 

mensen nog warm kunnen lopen 

voor tradities. 

Buinerveen is een dorp met een 

warm hart, ……………het klopt! 

 

Het traditionele Paascomité. 
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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: ilsekwaak@versatel.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: wim.bruil@xs4all.nl 

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

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

Ab Poelman Tel: 212857  

Betsy Martens Tel: 616581; e-mail adres: jmartens2@home.nl 

Op maandag, 18 juni aanstaande 

hoopt onze vroegere dorpsgenote 

Willemijn Windt aan de Rijks-

universiteit van Groningen te 

promoveren. Zij wordt dus niet 

alleen “dokter” maar ook “doctor 

in de medische wetenschappen”. 

Willemijn was tussen 1983 en 

1991 leerlinge van onze Openba-

re School 75; heeft aansluitend 

op de Ubbo Emmius Scholenge-

meenschap in Stadskanaal de 

VWO opleiding gedaan en daar-

na in Groningen  Farmacie en 

Geneeskunde gestudeerd. De 

laatste 3 jaren heeft zij farmaco-

logisch onderzoek gedaan naar 

de invloed die nierziekten en 

hartfalen op elkaar hebben en 

hoe een bepaald medicijn het 

beste kan worden toegediend. 

Daarbij wordt dit medicijn als 

het ware verstopt in een onschul-

dige stof die pas in de nier, op de 

plaats waar het moet werken, uit 

elkaar valt in het werkzame me-

dicijn en een ongevaarlijke rest-

stof die kan worden uitgeplast. 

Het idee daarachter is dat zo 

nare bijwerkingen in het li-

chaam tot een minimum wor-

den beperkt of zelfs kunnen 

worden voorkomen. 

I n  h a a r  p r o e f s c h r i f t 

“Cardiorenal interaction. Thera-

peutic perspectives” worden dit 

onderzoek en de resultaten be-

schreven. Delen hiervan zijn al 

eerder gepubliceerd in Ameri-

kaanse tijdschriften op dit ge-

bied. 

Tijdens de promotieplechtigheid, 

die ongeveer een uur zal duren, 

dient Willemijn haar  proefschrift 

en conclusies te verdedigen door 

kritische vragen en opmerkingen 

van aanwezige professoren en 

andere deskundigen te bespre-

ken. Voor mensen die dit willen 

meemaken, bijvoorbeeld “oude 

bekenden” van Willemijn: deze 

academische vergadering is 

openbaar, dus voor ieder vrij toe-

gankelijk, en vindt plaats in de 

Aula van de Universiteit op de 

eerste verdieping van het Acade-

miegebouw Broerstraat 5 in Gro-

ningen. (ongeveer 300 zitplaat-

sen). Aanvang 16.15 uur precies. 

(dus wel iets eerder aanwezig 

zijn.) Na afloop is er een receptie 

in het Academiegebouw waarbij 

gelegenheid is de jonge doctor 

(en familie) geluk te wensen. 

 

Wim Windt 

Willemijn Windt wordt doctor 

mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:wim.bruil@xs4all.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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Middels dit berichtje wil ik u 

weer even op de hoogte brengen 

van oa de Paasbrunch van 5 april 

jl. Dit was wederom goed ver-

zorgt, met lekkere broodjes, 

knakworst, en natuurlijk eieren. 

Na afloop kregen de kinderen 

allemaal een zakje met nootjes, 

broodhaantje en chocolade eitjes, 

mee naar huis.  

Binnen de OR-vergaderingen in 

februari en maart, hebben we het 

gehad over de aanschaf van nieu-

we schommels. 

Nieuwsflits OBS 75 

En aangezien je toch gebonden 

aan bepaalde wettelijke eisen 

en regels, hebben we ons geori-

ënteerd en een optie genomen 

op een toestel. Blijft het feit dat 

deze zaken vaak veel geld kos-

ten. Vandaar dat we een spon-

sorloop gaan organiseren, om 

dit toestel te kunnen bekosti-

gen. 

De bedoeling is dat we dit 24 

april a.s gaan houden. Nu eens 

niet rondom de ijsbaan, maar 

we gaan een parcour  

uitzetten op de hoofdkade en het 

bijbehorend brinkje. Hiervoor 

moet nog een melding gemaakt 

worden bij de gemeente. 

En we moeten rekening houden 

met de verkeersveiligheid voor 

de leerlingen. 

In de volgende dorpskrant hoop 

ik meer te kunnen melden 

hieromtrent alsook over de nade-

rende bloemenaktie in mei. 

Tot zover, 

 

 namens de ouderraad 

Marja van der Scheer 

  

 

 

 

 

 

 Openbare basisschool   Peuterspeelzaal   Christelijke basisschool 

 School 75     Meraskabouters   School 59 

 Zuiderdiep 3    Hoofdstraat 1   Zuiderdiep 159 

 

WANNEER?     Donderdag 26 april 2007 

      Van 9.00 uur tot 11.30 uur 

 

VOOR WIE?  

   Ouders van kinderen die nu de peuterspeelzaal of één van de scholen bezoeken en die  

   het leuk vinden om de school “in bedrijf” te zien. 

 

   Ouders van kinderen die in de toekomst de peuterspeelzaal of één van de scholen gaan 

   bezoeken en die alvast de sfeer willen proeven. 

    

   Grootouders, buren en andere belangstellenden die het leuk vinden om een kijkje te  

   nemen binnen de vier muren van de peuterspeelzaal of de school. 

 

 

Wij hopen u op 26 april te kunnen ontmoeten. 

 

 Anja van Manen (School 75) 

 Carina Sturing (Meraskabouters) 

 Pauline Bokhorst (School 59) 

OPEN DAG ~ OPEN DAG ~ OPEN DAG  
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of haar tuin ook wat geruimd 

moest worden, waren een aantal 

mensen al druk in de weer. Er 

zijn zakjes gehaakt, 200 stuks 

maar liefst, waarin voor de kin-

deren een traktatie gestopt kon 

worden. Natuurlijk de vergun-

ningaanvraag niet te vergeten, 

maar ook het organiseren van de 

dagen en de inkopen moesten 

gedaan worden. Net als vorig 

jaar werd de aanvoerders van 

materiaal gevraagd een vrijwilli-

ge bijdrage te leveren zodat ook 

ten tijde van het Paasvuur er nog 

wat extra’s voor de kinderen ge-

daan kan worden en de bezoe-

kers een consumptie konden nut-

tigen, en dat allemaal gratis. Van 

alle vrije giften zijn uiteindelijk 

flinke boodschappen gedaan.  

De bult leek dit jaar wat compac-

ter dan vorig jaar, maar dat werd 

mede veroorzaakt door het an-

ders opzetten van de bult. Er is 

meer in elkaar gedrukt, zodat de 

bult niet weer zo snel weg was, 

maar langer bleef branden. Zater-

dag 7 april werd om 1600 uur de 

inbreng gesloten.  

Dit jaar werd voor het eerst een 

(Vervolg van pagina 1) 

optocht van kinderen met fak-

kels gehouden. De kinderen 

vanaf groep 4 hadden op school 

een briefje meegekregen om ze 

te vragen zich om 1900 uur te 

verzamelen bij het Dorpshuis 

zodat gezamenlijk in optocht 

met brandende fakkels naar de 

Paasbult gelopen kon worden. 

Daar aangekomen zou de bult 

door de kinderen aangestoken 

worden. Om tien voor zeven 

was er nog bijna niemand. Men 

vroeg zich al af of dat wel goed 

kwam. Maar ineens, rond 7 uur 

kwamen overal kinderen van-

daan. De fakkels werden aange-

stoken en er werd vertrokken. 

Helaas stond er nogal een straffe 

wind en zodra de bebouwde kom 

verlaten werd, waaiden de mees-

te fakkels uit. Aansteken had 

weinig zin, ze waaiden toch zo 

weer uit. Het leek wel een stoet 

uit het verhaal van De Ratten-

vangers van Hamelen. De op-

tocht groeide en groeide. Uitein-

delijk was er sprake van een heu-

se file op de Zuiderstraat. Voor-

aan in de optocht werd nog ge-

dacht dat het tegenviel want bij 

het afdraaien naar de 2/3e weg 
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stonden aldaar amper auto’s. 

Maar bij het ingaan van de bocht 

was het verbazing alom; een hele 

file auto’s en veel mensen op de 

fiets en wandelend verplaatsten 

zich over de Zuiderstraat achter 

de stoet kinderen. Toen de kinde-

ren bij de bult aankwamen waren 

inmiddels de fakkels deels weer 

ontstoken en kon de bult aange-

stoken worden. En het vuur trok 

er goed in. Bezoekers die eerst 

nog langs de sloot het vuur beke-

ken, verplaatsten zich snel, het 

werd te heet! Achter het Paas-

vuur was een tent geplaatst waar 

drankjes gehaald konden worden 

voor iedereen. Er was gratis kof-

fie, frisdrank, bier. Er werd rond 

gegaan met een mand paaseitjes, 

er werd voor alle kinderen een 

rondgang gemaakt met pakjes 

drinken. Vele verbaasde gezich-

ten dat het allemaal gratis was. 

Er werd later nog rondgegaan 

met trays met gekookte eieren. 

Menigeen heeft de eieren voor-

zichtig gedopt, aangezien er ge-

zegd werd dat op elke tray 1 on-

gekookt ei geplaatst was. Geintje 

natuurlijk, maar je zag de men-

sen toch twijfelen. Er werd met 

worst en kaas rondgegaan, er wa-

ren later nog gehaktballetjes en 

in de tent konden broodjes ham-

burger gehaald worden. Bij ver-

trek van de kinderen werd bij 

de uitgang aan ieder kind een 

gehaakt zakje uitgereikt met 

daarin een sinaasappel, wat 

chocolade eitjes, enkele walno-

ten en een groot chocolade ei. 

Zoals reeds eerder vermeld wa-

ren de zakjes een gevolg van de 

noeste arbeid van enkele dames 

die het hele jaar al aan het ha-

ken waren. Natuurlijk kost zo’n 

initiatief veel tijd en wilskracht. 

De vraag is nog of dat volgend 

jaar weer lukt. U zou de organi-

satie kunnen helpen door indien 

het gehaakte zakje afgedankt 

wordt, deze weer in te leveren 

bij het Dorpshuis, zodat gekeken 

kan worden of hergebruik een 

optie is. Natuurlijk kunnen er 

ook tennisballen, of zoals vroe-

ger kaatsballen in verzameld 

worden. In totaal zijn er 200 ge-

haakte zakjes uitgedeeld en wa-

ren er nog 40 bijgevuld in een 

plastic zakje. Ook deze gingen 

schoon op. In ieder geval zijn er 

dan 240 kinderen geweest. Lo-

gisch nadenken doet dan vermoe-

den dat er ca 600-700 personen 

moeten zijn geweest. Doordat de 

mensen dit jaar echter zeer ver-

spreid konden staan, was het 

moeilijk een schatting te maken. 

Om 23.30 is alles opgebroken en 

opgeruimd. Enkele vrijwilligers 

hebben Paasmaandag het terrein 

en de sloten nog weer ontdaan 

van lege verpakkingen en andere 

troep. Ook werd er nog een ID-

kaart gevonden die uiteindelijk 

die zelfde Paasmaandag nog 

weer gehaald werd door de recht-

matige eigenaar. 

Al met al kon ook dit jaar met 

een tevreden gevoel teruggeke-

ken worden op deze in ere gestel-

de traditie: het jaarlijkse Paas-

vuur te Buinerveen, in 2007 de 

vierde editie. 

Marjan Poelman 
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Van 12 t/m 23 maart hebben de 

kinderen van School 59 gewerkt 

aan het project “wonen”. Hoe is 

het om in een kasteel te wonen 

en ridder of jonkvrouw te zijn? 

Hoe wordt je trouwens ridder en 

wat doe je de hele dag als je 

jonkvrouw bent. De kinderen van 

groep 3, 4 en 5 kunnen er alles 

over vertellen. Ze hebben zelfs 

een echt kasteel in de klas! 

 

Wat komt er allemaal bij kijken 

als je een huis gaat bouwen, wat 

is een architect en wat doet hij 

voor werk? De kinderen van 

groep 6, 7 en 8 hebben zelfs met 

echte steentjes gemetseld. Ook 

kunnen zij vertellen over monu-

menten, ruïnes en luchtkastelen. 

 

De kinderen van groep 1 en 2 

zijn echte metselaars in de dop 

gebleken, echte Bob de bouwers. 

Stevige huizen hebben ze ge-

bouwd. 

 

Tijdens de afsluiting van het pro-

ject op vrijdag 23 maart lieten de 

kleuters het publiek luisteren 

naar allerlei  levensechte 

“huisgeluiden”. Maar ook een 

riddergevecht, een kasteellied en 

Project “wonen” op school 59 

een woon-ABC hebben de kin-

deren ten gehore gebracht. 

De kinderen  gaven tot slot hun 

ouders een rondleiding door de 

school, waar alle knutselwer-

ken, schilderijen en werkboek-

jes te bewonderen waren. 

 

Pauline Bokhorst 

 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 15 

 

 

Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur. 

Wat kun je nu melden over een 

avondje stappen………? En voor 

wie is dat nu interessant? 

Dan kun je NU stoppen met le-

zen! Maar als je toch stiekem 

wilt weten, wat voor toffe avond 

Inge, Janine, Ingrid, AnneMarie, 

Janet en Marja hebben gehad; 

nou vooruit……… 

Gelezen in de Kanaalstreek; 

Feest voor de iets oudere men-

sen. Een uitgebreid interview 

stond daarin. Het ging over het 

feit dat er niet echt veel voor de-

ze doelgroep (40-50 jarigen) te 

doen is. Maar de verwachting 

dat, als je het daarbij laat, de 

kans groot is dat er niet veel ko-

men of dat het op tijd afgelopen 

is. Dus vandaar dat de leeftijds-

grens naar beneden is gebracht 

en waren de 30-plussers ook wel-

kom! Dit was onze kans! 

Na dit gelezen te hebben, begint 

het te kriebelen. Dat kan hé? Wat 

doe je dan? Toch maar de stoute 

schoenen aantrekken en vragen 

of er iemand met je mee wil? 

Maar wie? En dan sta je eigenlijk 

versteld,  dat er zoveel animo 

voor is en dat ze graag uit willen. 

Want hoevaak doe je dat tegen-

woordig nog, met kinderen en 

andere drukke  bezigheden? En 

zo gaat het balletje rollen. Het 

uiteindelijk saldo was dus 6. 

Geen wonder ook, want niet 

iedereen kan binnen 1 week iets 

regelen of vrij vragen van het 

werk óf er staan al andere afspra-

ken gepland. 

De mannen  bleven deze keer 

natuurlijk thuis, dat was gelijk 

helder. (maar wie weet in de toe-

komst?) Het zou een meiden 

ahumm… damesavond worden. 

Bovendien was het ook handig 

ivm het niet hoeven regelen van 

een oppas op zo'n kort termijn. 

               Uitgaan,……..stappen……...de hort op,…. 

Om een lang verhaal kort te 

maken. We hebben het ontzet-

tend gezellig gehad! Veel gela-

chen, gekletst, gedronken, en 

gedanst op de swingende mu-

ziek van de live-band. Tegelij-

kertijd was het een test; "hoe 

liggen we nog in de markt"? 

Nou… goed wel.  Maar zeg dan 

altijd wel  dat je collega's  bent 

of met  vriendinnen op stap 

bent,  desnoods dat je van de 

hockeyclub bent.Want anders 

zijn die leuke mannen zo weer 

verdwenen. Wat dus ook ge-

beurde.  Dat was wel jammer, 

maar ja hoe stom  kun je zijn.  

 

Rond 03.00 uur werd het dan 

toch al akelig leeg op de dans-

vloer. Maar omdat we allemaal 

toch behoorlijke trek hadden, 

zijn we nog maar even een 

broodje shoarma gaan eten. 

Kun je ook zo lekker op slapen, 

hé. Want als de BOB rond 

kwart voor 4 in haar bed ligt, 

mag je toch wel stellen dat het 

ook  voor de 30- plusser aardig 

laat was.  t'Ja, want hoelang is 

het geoorloofd uit te slapen hé, 

met die kids van ons?  Maar bij 

de "evaluatie" op o.a zaterdag en 

maandag, bleek dat we allemaal 

redelijk mochten uitslapen. Bij 1 

gezin bleef  het de gehele dag 

waarschijnlijk  wel ongewoon 

stil.  

Maar het was echt súper en zeker 

voor herhaling vatbaar. En wie 

weet dat de club van 6 groter 

wordt!  

Ik zou zeggen, bedankt voor het 

lezen van dit verhaal. Of je er nu 

zoveel wijzer van bent gewor-

den………? Maar we wilden 

toch  graag ons verhaal kwijt én  

het  vult zo'n dorpskrant ook 

weer lekker.  

                                                

Geschreven door eén van de zes 

( losbandige) moeders 
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Zaterdag  9 juni   

 ‘s Middags markt op de groenstrook tussen Hoofdstraat en Hoofdkade  

 voor alle clubs, verenigingen en scholen.  

 Voor de kinderen van de  basisschool is er een kleedjes markt  

 ‘s Avonds Flowerpower-feestavond in het Dorpshuis 

 

Zondag 10 juni     

‘s Middags zeskamp bij de IJsbaan  

 

Voor de kinderen die op hun kleedje speelgoed willen verkopen: zij kunnen zich opgeven bij 

Anneke Wubbels telefoon 212605  

 

De volwassenen die mee willen doen aan de zeskamp kunnen zich bij Anneke Wubbels  

opgeven maar dan graag met hiernaast afgedrukt opgave formulier. 
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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 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

Uw advertentie? 

 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

 

 

Zij informeren u graag 

over de mogelijkheden 

 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 19 

 

 

Zoals het vroeger was…. 

Op deze foto 

van aardappel-

meelfabriek 

Hollandia uit 

1954 staan 

vooraan 2 over-

kappingen die 

werden gebruikt 

voor het opslaan 

van turf, de 

brandstof voor 

het in werking 

stellen van het 

bedrijf. 

Op deze foto van aardappelmeelfabriek Hollandia uit 1966 is te zien dat het vervoer van aardappelen over 

gaat van scheepvaart naar auto vervoer. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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Met de aanstekelijke oproep in 

de vorige editie van deze dorps-

krant dachten we de lezers diep-

gravend aan het denken te heb-

ben gezet. Nou, dat blijkt een 

misvatting van de bovenste plank 

te zijn 

geworden. Wie het er ook maar 

over wilde hebben, vrijwel ieder-

een had het goede antwoord: een 

gasaansteker, weliswaar een te 

gebruiken bij hoog calorische 

industriële gassen, maar blijft, 

dat het een gasaansteker is. 

Er zijn twee afwijkende zienswij-

zen binnen gekomen; Een jonge-

De wonderlijke wereld van de voorwerpen 

dame uit Nieuw-Buinen dacht 

aan een haarspeld met de speci-

fieke functie de paardenstaart in 

een opgerichte stand te houden. 

Een niet al te jonge mijnheer -

ook uit Nieuw-Buinen- dacht 

aan een soort potplantbinder, 

een ding dat de plant en het on-

dersteunende stokje bij elkaar 

moet houden. Leuk bedacht, 

maar het is toch echt een gas-

aansteker. Onze fanatieke 

dorpskrantlezer Harrie Kooi 

vertelde me er nog over dat de-

ze aansteker werd en wordt ge-

bruikt voor het ontsteken van 

een autogene lasbrander;  

Door samenknijping strijkt een 

vuursteentje langs een ander 

steentje en dat strijken veroor-

zaakt een ontsteking. Aldus Har-

rie. 

Dan het nieuwe voorwerp. We 

maken het u niet gemakkelijk. 

Op bijgaande foto's ziet u een 

aantal gereedschappen. Neem die 

dingen goed in u op. Hier is de 

vraag: Wat hoort hier bij? Ofte-

wel als je deze artikelen ziet, dan 

gaat het om …….en dat mag u 

helemaal zelf 

invullen. 

 

Over twee maanden praten we er 

v e r d e r 

over. Her-

senen mo-

gen best 

even kra-

ken, dat 

werkt als 'n 

sl i jpsteen 

voor 'n 

scherp ge-

heugen. 

 

 

Martin 

Snapper 
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Ook aan huis verkoop 

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 

Het eiergooien op 9 april te Bui-

nerveen was weer een succes. De 

opgave kwam een beetje moeilijk 

op gang, maar uiteindelijk had-

den we in totaal 14 koppels. 

Waar van 6 koppels jeugd, en 8 

koppels volwassenen. De bedoe-

ling was dat je de eieren vangt, 

en zorgt dat je ver mogelijk komt 

met gooien. Iedereen heeft 3 eie-

ren per 5 meter, bij geen gevan-

gen ei ben je af en bij een gevan-

gen ei ga je 5 meter verder net zo 

lang tot dat je de 35 meter hebt 

gehaald. Het startsein is gegeven: 

De jeugd begon met gooien, en 

er was direct resultaat. Sommige 

waren wat beter dan de andere, 

maar het uiteindelijke resultaat 

was goed. De volwassenen wa-

ren getraind er werd goed en ver 

gegooid, soms met een misser 

het publiek in maar iedereen lette 

op(helaas). Ik hoop dat deze 

deelnemers volgend jaar ook 

weer van de partij zijn. En mis-

schien dat er iemand in het pu-

bliek ook de zelfde gedachte 

heeft. 

De winaars van deze dag waren 

bij de jeugd tot 15 jaar: 

    

3e  Laura en Caroline. 

2e  Joey en Quincy. 

1e  Mara en Sanne. 

 

De winaars bij de volw. waren: 

 

3e  Mariska en Staphanie. 

2e  Boekhold en Habing. 

1e  Hebels en Mulder 

 

Tom Ottens 

Eiergooien 2007 

Foto’s eieren gooien zijn te vin-

den op: 

www.mijnalbum=TW8A3XBH 
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***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

info: jeannetelting.oriflame.nl 
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735 

Zo af en toe zie je midden in het 

veld rond 1ste Exloërmond men-

sen wandelen. Grote kans dat ze 

dan de wandelroute lopen van 

Boeren met uitzicht. Een project 

dat ruim een jaar geleden is ge-

start door een negental boeren in 

1ste Exloërmond. Met het project 

willen de boeren de ruimte en 

rust van het gebied onder de aan-

dacht brengen van mensen die nu 

nog denken dat er weinig te bele-

ven valt. Door de aanleg van 

wandelpaden, langs het land van 

de boeren, wordt het mogelijk 

voor iedereen om het gebied te 

ontdekken. En dat hebben al heel 

wat mensen het afgelopen jaar 

gedaan. 

Je kunt rustig stellen dat het pro-

ject een groot succes is. Dit is 

nog eens weer een keer bevestigd 

op zaterdag 10 maart. Toen heeft 

het project namelijk een hoofd-

prijs gewonnen van € 9.250,- bij 

de prijsvraag 'Geef Boerenland-

vogels een kans'. 

En dat de boerenlandvogels een 

kans krijgen blijkt wel uit het 

jaarverslag 2006 van de vrijwilli-

ge weidevogelbescherming. 

Hierin wordt aangegeven dat in 

het gebied verschillende Kievi-

ten, Scholeksters en Wulpen zijn 

waargenomen. Een bijzondere 

waarneming was het afgelopen 

jaar een broedpaar van de Grau-

we Kiekendief in het gebied. Een 

gebied dat bij vogelkenners be-

kend staat als meest geschikt ak-

kerlandschap voor deze vogels. 

Heeft u de route nog niet gelopen 

dan is dat zeker een aanrader 

voor deze lente. Naast de wied-

vogels kunt u ook zien hoe het 

land weer wordt klaargemaakt 

voor het komende seizoen. De 

bieten worden gezaaid, de aard-

Boeren met uitzicht, een jaar verder 

appelen worden gepoot en het 

gras wordt steeds groener. 

Ook zijn er weer op verschil-

lende plaatsen langs de weg in 

1ste Exloërmond akkerranden 

ingezaaid. Dus dat wordt weer 

genieten van de prachtige bloei-

ende en geurende randen die 

1ste Exloermond kleur geven. 

Wilt u meer weten over de initia-

tieven in dit project kijk dan op 

de website: 

 www.boerenmetuitzicht.nl  

Natuurlijk kun je ook altijd bij 

een van de boeren om meer in-

formatie vragen (Luink v.d. Laan 

vz, Hendrik Rotgers secr, Jakob 

Speelman pen, Erik Huizing, 

Wim Hoving, Harm Naber, Rene 

Jager, Harm Dermois, Dirk Jan 

Beuling...) 
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Sportnieuws 

Hierbij treft u een overzicht aan data van de competitie 2007, tot de zomerstop. 

Schema van de competitie Januari, tot en met juni 2007 voor uw kalender of agenda! 

 27 april 

 11 mei   

 25 mei 

  8  juni 

 22 juni 

Zomerstop, vervolg data volgt t.z.t. 

 

Algemene informatie 

Regels 

-Een ieder schiet op eigen risico 

-Geen alcohol voor het schieten  

-Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen 

-Op grote 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 boven genoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig.  

Vragen? Kom eens langs.  

Je bent van harte welkom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker als winnen! 

  

Hopelijk mogen we dit jaar weer op uw komst rekenen. 

Wubbe Kamies 

Kasper Peper 

S.V.”de  Veenschutters” S.V.”de  Veenschutters” jeugdjeugd  
 

Sinds 2005 bestaat er voor de jeugd vanaf 12 jaar de mogelijkheid om bij  

S.V. De Veenschutters de schietsport te beoefenen. 

Wanneer:   Vrijdagavond van  19.00 tot 20.00 uur 

Hoe:   Uitsluitend onder begeleiding van een instructeur 

Waarmee:  De vereniging beschikt over een aantal professionele luchtdruk wedstrijdwapens. 

Waar:  Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen 

 

Je speelt in competitieverband. Dat betekent dat de behaalde schietresultaten  

worden geregistreerd en dat je dus prijzen kunt winnen. 

 

Je schietinstructeur vertelt je alles over houding, techniek en dergelijke. 

 

Wil je een keer komen kijken?  

Wil je een keer komen proefschieten? 

 

Voor meer informatie kun je bellen met  Wubbe Kamies   tel.nr. 0599-212726 

                                                                Kasper Peper     tel.nr. 0599-212331     
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

NOAD & Volleybalnieuws  

Voor actuele gegevens zie de 

website:  

 

http://www.dehoop-

advies/volleybal.nl  

Regionale volleybalcompetitie 2006 / 2007 
 

Uitslagen: 
 08-01-2007  NOAD - VCA 1  1 – 2  setstanden 19 – 25 22 – 25  21 – 20 

15-01-2007  NOAD - Salto 2  1 – 2 setstanden 23 – 25 20 – 25 18 – 16  

12-02-2007  Tonegido 1(H) – NOAD 3 – 0  setstanden 25 – 13  25 – 13 25 – 20  

19-02-2007  NOAD - VCA 1 (H)  3 – 0 setstanden 25 – 17 25 – 24 24 – 20 

05-03-2007 SETA 1 (H) – NOAD 1 – 2 setstanden 25 – 23 24 – 25   7 – 12 

26-03-2007  NOAD - Salto 2  2 – 1 setstanden 25 – 20 25 – 11 12 – 25  
 

Standen heren C 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

Tonegido 1 (H) 10 21 9 

Tyfoon 2 9 15 12 

VCA 1 (H) 10 15 15 

NOAD 9 13 14 

Salto 2 10 13 17 

Seta 1 (H) 10 10 20 
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Uit de “Noad nieuwsbrief nummer 4   maart 2007” 
Bestuur 

Op de uitnodiging voor de jaarvergadering kunt u lezen dat twee van onze 4 bestuursleden ons gaan verla-
ten. Buiten het feit dat we het erg jammer vinden, geeft het een groot probleem voor NOAD. We hopen dan 
ook dat er mensen zijn die zich geroepen voelen zich in te zetten voor een gezellige gymvereniging, zodat 
we nog veel meer jubileumfeesten kunnen geven! 
 
Jaarplanning  
29 maart jaarvergadering 
21 april  jubileumfeest 
28 april oud ijzer actie 
12 mei  taartactie 
?????   volleybaltoernooi 

NOAD              OUD  IJZER                  NOAD    
 

Noad gymnastiek vereniging  komt uw  OUD IJZER ophalen op 

zaterdag  28 APRIL  a.s. (alléén oud ijzer, geen lompen). 

Oud ijzer wordt opgehaald, ’s morgens, in Buinerveen en Nw.Buinen tot Mondenweg. Wij hopen zoals ie-

der jaar weer, dat u veel oud ijzer voor ons heeft bewaard en dat op de zaterdag 28 april buiten zult zetten. 

Heeft u hele grote stukken en of stukken die u niet zomaar aan de weg wilt zetten, kunt u kontact met ons 

opnemen. 

Wij rekenen op u,  b.v.d., namens bestuur NOAD 

Wim Bruil  tel.:212949 

Marijke Koop tel.:212794 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Schaats/visnieuws 

Nieuws van de schaatsvereniging 
 

De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor het seizoen 2007 zijn weer  

af te halen bij G. Boekholt, Zuiderstraat 1B te Buinerveen. 

 

Nog even voor de duidelijkheid: 

 Een gezinskaart kost € 11.50 

 Persoonlijk lidmaatschap € 6.50 

 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal wedstrijden georganiseerd en op veler verzoeken hebben we een 

aantal avondwedstrijden ingepland en wel op de volgende datums. 

  - 19 mei van 13.00 tot 16.00 uur 

  - 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur 

  - 14 juli van 18.00 tot 21.00 uur 

  - 25 augustus van 18.00 tot 21.00 uur,  

    na afloop barbequen onder voorbehoud 

  - 15 september van 13.00 tot 16.00 uur 

 

Ook zijn we van plan om bij voldoende deelname een nachtwedstrijd te organiseren, hier komen we later 

nog op terug. 

De schaatsvereniging 
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Maandag 12 maart is het Speur-

neuzenspel van de bibliobussen 

gestart. Voor de editie 2007 heb-

ben zich ongeveer 90 basisscho-

len aangemeld, met in totaal ruim 

2100 kinderen. 

Doel van het spel is om kinderen 

van groep 5 en 6 op een speelse 

manier in contact te brengen mét 

en wegwijs te maken ín de bibli-

obus. 

Zij gaan vier weken lang aan de 

slag met vragen en opdrachten 

waarvan de antwoorden in en om 

de bibliobus zijn te vinden. Daar-

mee verdienen zij letters die, na 

vier weken, samen een slagzin 

vormen. 

Als afsluiting is er traditioneel 

voor iedereen “iets leuks” en 

“iets lekkers”. 

http://www.leesvirus.nl/ 

Dit is de meest besmettelijke 

boekensite van Nederland. Zit je 

in groep 6 van de basisschool 

en wil je ook besmet worden? 

Doe dan samen met je klas mee 

aan leesvirus.nl. 

Met leesvirus.nl ga je 10 (hele 

mooie, spannende of grappige) 

boeken lezen, meedoen aan een 

surfquiz en kletsen over boe-

ken. Hou je niet van lezen, sur-

fen of kletsen? Dan mag je ook 

tekeningen op de site zetten. 

Kijk maar eens rond op leesvi-

rus.nl. 

 

Stel uw vragen aan al@din! 

Waar vindt u al@din? U krijgt 

toegang tot al@din door naar 

de website www.bibliotheek.nl 

 

Voor de jeugd heeft al@din een 

eigen website, met daarop ook 

een 'Vraag van de week': 

 h t t p : / /

aladin.bibliotheek.nl/jeugd 

 Speurneuzen in de bibliobus    

Al@din is de vragendienst van de openbare bibliotheken op internet. Al@din beantwoordt vragen over álle 

denkbare onderwerpen: o.a. literatuur, kunst, cultuur, muziek, gezondheid, geschiedenis, natuur, milieu en 

nog veel meer. 

Gratis nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte worden ge-

houden van het nieuws en activi-

teiten van uw bibliotheek?  

A b o n n e e r t  u  z i c h 

dan nú op onze digitale nieuws-

brief via:  

http://www.bibliotheekborger.nl. 

U ontvangt dan voortaan automa-

tisch alle actuele informatie op 

het door u opgegeven e-

mailadres. Gratis! 

Ina Habing 

Gastgezinnen gezocht  

voor SIVO. 

 

 

SIVO kan altijd extra gastgezin-

nen gebruiken. Dus wilt u ook 

eens een onvergetelijke week en 

kennismaken met een andere cul-

tuur, aarzel dan niet om gastge-

zin van SIVO te worden. 

 

Neem contact op met de com-

missie Huisvesting: 0591-513017 

(fam. Eefting, Odoorn) 

 

Woont u in het verspreidingge-

bied van de Dorpskrant, dan kunt 

u ook contact opnemen met Roel 

Stuut (tel 614884), of Bram van 

Buuren (tel 211918) 

SIVO-dansfestival 

http://www.bibliotheek.nl/
http://aladin.bibliotheek.nl/jeugd/
http://aladin.bibliotheek.nl/jeugd/
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Op 14 februari hadden we een 

heel leuke bijeenkomst. 

Grietje Naber uit Nieuw Weer-

dinge vertelde ons over nieuwe 

producten en liet ons van alles 

proeven. Ze liet ons nieuwe pan-

nen van BK zien en kookte er 

vervolgens in. Met Ratatouille 

van Bonduelle en een uitje maak-

te ze een smakelijk hapje. We 

probeerden ook een nieuwe 

smaak frisdrank van Sourcy uit. 

Tussendoor trakteerde Jacqueline 

v.d. Teems, werkzaam bij visspe-

ciaalzaak De Rode Kreeft uit 

Musselkanaal, op verschillende 

vissoorten. 

 

Samen met de afdeling Nieuw 

Buinen was er op 14 maart een 

educatieve muziekavond. 

De muziekvereniging Phiesta uit 

Stadskanaal gaf een uitvoering 

van verschillende soorten liede-

ren. Er werd een klein stukje mu-

ziekgeschiedenis verteld en ver-

schillende muzikanten gaven uit-

leg over hun instrument en lieten 

horen hoe ze konden klinken. De 

belangstelling was groot, zodat 

sommige muzikanten zelfs op het 

toneel zaten. 

 

Als ik dit schrijf staan we vlak 

voor het 75-jarig jubileum van 

onze afdeling, die in 1932 is op-

gericht. Op dit moment zijn er 44 

leden en zijn we nog steeds aan 

NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

het groeien. Ooit zijn er 100 

leden geweest. 

Woensdagavond 4 april vieren 

we feest met het zang- en caba-

retduo B en Dubbel D. 

De mannen zijn hiervoor ook 

uitgenodigd. Verslag hiervan 

volgt in de volgende krant. 

O o k  o p  d e  w e b s i t e 

www.vrouwenpleindrenthe.nl ; 

vrouwenorganisaties; NBvP, 

Vrouwen van Nu; afdelingen A 

t/m C; Buinerveen kunt U in-

formatie vinden over het jubile-

um. 

Tevens worden de fo-

to’s hierop gepubli-

ceerd. 

 

Op 2 mei is er een le-

zing over botontkal-

king. 

 

Op 30 mei is er een 

tuinfeest gepland. 

 

De museumgroep is 

op 15 februari naar het 

Veenkoloniaal Muse-

um in Veendam ge-

weest met 20 perso-

nen. Ook was er een 

tentoonstelling met 

prachtige quilten te 

zien. 

Op 28 april gaan we op 

stap naar het Drents 

museum in Assen. 

Er is een expositie van 

Max Liebermann en 

andere kunstenaars. 

We worden door een 

gids rondgeleid. 

 

De bijeenkomsten vin-

den plaats in de achter-

zaal van Dorpshuis De 

Viersprong in Buiner-

veen. 

We beginnen om 19.45 uur. 

Iedereen is van harte welkom en 

kan vrijblijvend 2 keer komen 

kijken. Informatie van onze afde-

ling is te verkrijgen bij Thea v.d. 

Teems, tel. 0599-354620. 

 

 

 

Ina Habing-Mulder; PR-vrouw 

van de NBvP, Vrouwen van Nu; 

afdeling Buinerveen. 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Mei / Juni: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In deze periode  

 

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 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Gezien het feit dat de organisatie al weer druk bezig is met de voorbereidingen voor de Spelweek Buiner-

veen 2007 en hier weer super enthousiast aan is begonnen, is in de inschrijving ook al weer geopend. Aar-

zel niet en geef je weer tijdig op, zodat er weer vele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wij als or-

ganisatie zijn ons er zeer van bewust dat we zonder vrijwilligers geen spelweek kunnen organiseren. Ieder-

een die het leuk vindt om te helpen bij de op/-afbouw (vooral ´s avonds), begeleiding van spelletjes, cate-

ring etc. etc. kan zich nu ook al aanmelden bij de organisatie.  

 
Deelnameformulieren + bijdrage kunnen ingeleverd worden bij:  

 

 Geertje Boekholt    Zuiderstraat 9a   Buinerveen 

 Martin & Maryska Kremer,   Zuiderstraat 12  Buinerveen 

 Rommy & Evelien Wubbels   Noorderdiep 27   Nieuw-Buinen 

 Martin Evers     Hoofdstraat 7   Buinerveen 

 Sybren ter Keurs    Zuiderstraat 39  Buinerveen 

 Conny Ottens    Kampakkers 14  Borger 

 Carina Pepping    Noorderdiep 32a  Nieuw-Buinen 

 

Met vriendelijke groet, 

De organisatie, 

Martin, Maryska, Evelien, Rommy, Martin, Sybren, Carina, Geertje en Conny. 

 

Naam:   

Adres:   

Postcode + Woonplaats: 
  

Telefoonnummer:   

Leeftijd:   

School:   

Groep (2007/2008):   

  
Kosten: 
  

€ 7,50 p.p. te voldoen bij opgave 

Wanneer: 15 augustus t/m 18 augustus 2007 

Opmerkingen: 

  
  
  
  

Deelname op eigen risico 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

  Marjan Poelman 

 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Jos Driessen 

  Willy Hilbolling 

 

 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 
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Wie o wie……. 

 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten 

van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name 

over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buiner-

veen. Dus als u op zolder nog een oude schoe-

nendoos 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 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Op 7 maart j.l. hebben we onze 

stem uit kunnen brengen voor de 

provincie.  

Helaas heeft slechts 43 % van 

onze inwoners van het kiesdis-

trict hun stem uit gebracht. Het 

stemdistrict omvat Buinerveen 

en Nw-Buinen tot de Monden-

weg. 

Wim Windt, Cor Hoogerkamp en 

ondergetekende hadden zitting 

op het stembureau. Dank aan Cor 

Hoogerkamp uit Klijndijk, die 

ons drietal compleet maakte.  

Het is toch wel een beetje gênant 

dat we hulp moeten hebben uit 

een ander dorp.  

Ik doe hierbij een beroep op en-

kele inwoners om ons te verster-

ken vanuit het eigen dorp. Het is 

best gezellig, je ontmoet een 

groot aantal mensen en we wor-

Verkiezingen Provinciale Staten 

den geweldig verzorgd. Bij de-

ze nog hulde aan Bea en Elly 

voor hun geweldige verzorging. 

Er heeft ons echt aan niets ont-

broken.  

 

Om 21.00 uur de spanning van 

de uitslag. Een aantal partijen 

deed voor de eerste keer mee en 

dat was wel aanleiding voor 

afwijkende speculaties. Met 

name de deelname van SP zou 

de “normale” uitslag wel kun-

nen beïnvloeden. 

Bij de uitslag vallen een paar 

zaken op. Verlies PvdA, verlies 

CDA, winst VVD, winst CU en 

een geweldige binnenkomer 

voor de SP. 

Hier volgt de uitslag van ons 

kiesdistrict: 

 

PvdA   82 stemmen                         

OPD    15 stemmen 

SP        69 stemmen                         

PVDD   13 stemmen 

VVD    68 stemmen                        

AD      7 stemmen  

CDA     45 stemmen                        

D66     5 stemmen 

Gr.Links   22 stemmen                    

PvhN   5 stemmen  

Chr. unie   19 stemmen                   

DOP     5 stemmen 

 

Tot de volgende keer en dan 

graag met nog een extra vrijwilli-

ger uit ons dorp. 

 

Jan Haikens. 

 

 


